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ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) 

จ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติด้วย  

Robotic Process Automation (RPA) 

1. หลักการและเหตุผล

 เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)         

มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลในทุกมิติของการประกอบธุรกิจประกันภัย  ทั้งยังมีส่วน

เกี่ยวข้องในการให้บริการในด้านต่างๆ แก่บริษัทประกันภัย และประชาชนจำนวนมาก การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 

ของสำนักงาน คปภ. ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณา

ปรับปรุงและทำอย่างต่อเนื่อง  

 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารจึงเห็นว่าสำนักงาน คปภ. ควรนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation หรือ RPA มาใช้ในสำนักงาน 

ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงานโดยการใช้ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ 

(Bot) มาทำงานที่มีลักษณะงานซ้ำ ๆ รูปแบบเดิม ๆ และเปลี่ยนการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจของมนุษย์

ให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดความผิดพลาดและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของ

สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลไปทำงานสำคัญอื่น ๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะ

ส่งผลที่ดีต่อทั้งองค์กร พนักงาน และประเทศต่อไป 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้เพ่ือเป็นโครงการนำร่องในการนำเทคโนโลยี RPA มาใช้

ในการปรับปรุงกระบวนการของสำนักงาน คปภ. โดยจะนำ RPA มาปรับปรุงกระบวนการและเสริมประสิทธิภาพการ

ทำงานในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การนำร่องในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล 

การปรับปรุงกระบวนการและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบสวัสดิการและกระบวนการ Payroll นอกจากนี้

ขอบเขตของโครงการยังครอบคลุมถึงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ในการนำเทคโนโลยี RPA 

มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่างในสำนักงานอื่นๆ เพื่อต่อยอดการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเพ่ิมขีดความสามารถ

ของกระบวนงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Robotic Processing Automation
(RPA) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบการทำงานของระบบงานของสำนักงาน คปภ. 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. 

2.2 เพื่อจัดหาเครื่องมือช่วยพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ 
และรองรับการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

2.3 อบรมความรู้แก่บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ในการนำเทคโนโลยี RPA มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน
ต่างๆ ในสำนักงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกระบวนงาน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล

นั้นด้วย 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ขายหรือให้บริการ

ผลิตภัณฑ ์Software โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออก

ให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารการเสนอราคา 

3.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่สำนักงานคปภ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.8 ผู ้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.9 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศไทยให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย  ผลิตภัณฑ์ตามเอกสาร
หมายเลข 1 ข้อ 1 สำหรับโครงการนี้ โดยจะต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งมาพร้อมกับการยื่นเสนอราคา 

3.10 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานและประสบการณ์ในการให้บริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
หรือกระบวนงานต่างๆ ด้วยวิธีอัตโนมัติด้วยการใช้ Robotic Process Automation (RPA) โดย
ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในประเทศไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
อย่างน้อย 2 ผลงานโดยใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันกับที่เสนอ โดยต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  
นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงาน คปภ. เชื่อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน
แล้วเสร็จ หรือ สำเนาสัญญาพร้อมหลักฐานการส่งมอบแล้วเสร็จสมบูรณ์ หรือ หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดง
ให้เห็นว่าส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอ
โครงการ  
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3.11 มีผู้มีความรู้ความชำนาญในการติดตั้งและใช้ระบบ หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอ โดยมีหนังสือรับรองจาก
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต หรือมี Certified ที่แสดงว่าเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรการ
ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ที่เสนอ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

3.12 กรณีผู้ยื ่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แนบสำเนา      
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องการ

ผู ้ย ื ่นข้อเสนอจะต้องดำเนินงานทั ้งหมดตามที ่ปรากฏในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี ้ รวมไปถึง

เอกสารแนบท้าย ตามรายการต่อไปนี้ทั้งหมด 

- คุณลักษณะด้านเทคนิค ตามเอกสารหมายเลข 1

5. เงือ่นไขและขอบเขตการดำเนินงาน

5.1 ขอบเขตการดำเนินการ 

5.1.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดหา ให้บริการ Robotic Process Automation (RPA) และมอบสิทธิการ

การใช้งาน พร้อมติดตั้งและพัฒนาในสถานที ่ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด  

5.1.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุด

โครงการ โดยเสนอรายละเอียดในรูปแบบ Gantt Chart ที่เกี่ยวกับการติดตั้งและปรับปรุง

ระบบตามโครงการ รวมถึงแผนการทดสอบระบบหลังการติดตั้ง ต่อสำนักงาน คปภ. เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ภายหลังการลงนามในสัญญาเป็นเวลา 60 วัน  

5.1.3 ผู ้เสนอราคาต้องศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานและความต้องการของระบบ 

ที่เกี ่ยวข้องกับโครงการจากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย และศึกษารายละเอียดจากเอกสาร

หมายเลข 1 รวมไปถึงเอกสารอื ่นที ่สำนักงาน คปภ. มอบให้ (ถ้ามี) และออกแบบ

กระบวนการทำงานด้วย Robotic Process Automation (RPA) ให้สอดคล้องกับการทำงาน

ของ สำนักงาน คปภ. เพื่อให้ระบบให้สามารถใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

อย่างมีประสิทธิภาพตามที่สำนักงาน คปภ. เห็นชอบต่อไป โดยสรุปผลความต้องการระบบ

และการออกแบบให้ผู้เสนอราคาจัดทำในรูปแบบ USB Drive และเอกสาร อย่างละ 2 ชุด  

5.1.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุม ผลการดำเนินงาน  สรุปปัญหา

และวิธีการแก้ไขปัญหา และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้กับสำนักงาน คปภ. 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการในงวดงานที่ 1 และ งวดงานที่ 2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ 

และตามที่สำนักงาน คปภ. เห็นสมควรในช่วงงวดงานที่ 3 และ งวดงานที่ 4  

5.1.5 ดำเนินการติดตั ้งซอฟต์แวร์ RPA ที่เสนอในโครงการนี้ พัฒนา Workflow กระบวนงาน

อัตโนมัติด้วย RPA ตามกระบวนงานที่สำนักงาน คปภ. กำหนด พร้อมส่งมอบแผนการ

ทดสอบการทำงานของ Workflow ท ี่ทำการพัฒนา โดยระบุรายละเอียดและวิธีทดสอบ
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ระบบงาน และดำเนินกิจกรรมจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทดสอบเพื่อการยอมรับ

ระบบของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test: UAT) ในรูปแบบที่ตกลงร่วมกับสำนักงาน 

คปภ. 

5.1.6 ส่งมอบระบบและ Workflow RPA ที่พร้อมใช้งาน (Production) ที่ผ่านการทดสอบแล้ว 

5.1.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ติดตั้ง ตั้งค่า  การบำรุงรักษาและ
แก้ไขปัญหาของระบบงานดังกล่าวนี ้ฉบับสมบูรณ์ คู ่มือการใช้งานสำหรับผู ้ใช้ภายใน
สำนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ด ูแลระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่สำนักงาน คปภ . กำหนด ใน
รูปแบบไฟล์บรรจุในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ USB Drive จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด และเอกสาร
กระดาษจำนวนอย่างน้อย 2 ชุด  

 
5.2 ข้อกำหนดอ่ืน ๆ  

5.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นรับจ้างช่วง

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตดังกล่าวผู้ยื่นข้อเสนอยัง

ต้องรับผิดชอบในงานที่ให้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ และผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มอบ หรือโอน

ผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดย

มิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาโครงการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้หากมี

ข้อเสนอที่ดีกว่าเกิดขึ้นจากสำนักงาน คปภ. ที่ทำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับทรัพยากรด้านระบบสารสนเทศที่มีอยู่ และยังอยู่ในกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำมากล่าวอ้างและปฏิเสธการปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ 

โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นยังอยู่ภายใต้ขอบเขตของงานนี้ 

5.2.3 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง และการดำเนินงาน ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานในการออกแบบ ทดสอบ ตรวจรับ และ

ติดตั้งแอปพลิเคชันในโครงการนี้ทั้งสิ้น 

5.2.4 เนื่องจากงานจ้างในครั้งนี้ เป็นงานจ้างบริการ ไม่มีการส่งมอบพัสดุ จึงไม่ต้องจัดทำแผนการ

ใช้พัสดุภายในประเทศ ตามหนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๖๕ 
 

6. การหลักเกณฑ์เสนองานและสิทธิในการพิจารณา 

6.1 ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องตอบรับและตกลงเงื ่อนไขทุกประการ โดยจัดทำ Statement of Compliance 

แสดงการตอบรับเป็นรายข้อให้ครบทุกข้อ ตามข้อกำหนดทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะโดยไม่ มี

เงื่อนไข โดยจัดทำในรูปแบบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. กับ

ข้อเสนอเป็นข้อ ๆ ในแต่ละรายการ หากกรณีท่ีต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอ่ืนที่จัดทำ
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เสนอมา ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายในเอกสาร 

Statement of Compliance ด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดและตำแหน่งใดของเอกสาร

ที่เสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสีพร้อมเขียนหั วข้อ

กำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกัน โดยสามารถทำเป็น

ตารางดังต่อไปนี้  

เลขอ้างอิง

ขอบเขตงาน

ของ คปภ. 

ขอบเขตงานที ่คปภ. 

กำหนด  

ขอบเขตเขตงานที่ผู้

เสนอราคา เสนอ  

เปรียบเทียบขอบเขต

ง า น ข อ ง ผ ู ้ เ ส น อ 

(เทียบเท่า/ดีกว่า)  

เอกสารอ้างอิง 

หมายเลข

หัวข้อขอบเขต

งาน 

คัดลอกขอบเขตงาน

ของ คปภ. ลงในช่อง

นี้  

ระบุขอบเขตงาน 

หรือคุณลักษณะ

เฉพาะที่เสนอ 

หากข้อเสนอดีกว่า ให้

ระบุจุดที่ดีกว่า  

ระบุเอกสาร 

อ้างอิงของผู้

เสนอราคา 
 

6.2 ผู ้เสนอราคาจะต้องเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และผลงานของผู ้เสนอราคาให้

สอดคล้องก ับข ้อกำหนดด้านคุณสมบัต ิของผ ู ้ เสนอราคา รวมถึงล ักษณะการดำเน ินงาน                   

ผลประกอบการที่ผ่านมา รายชื่อลูกค้าสำคัญภายในประเทศหรือภายนอกประเทศที่อ้างอิงได้ และ

ผลงานซึ่งได้ส่งมอบโครงการและตรวจรับเรียบร้อยร้อยมาอ้างอิงและแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอด้วย 

6.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโครงการ แผนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่ม

โครงการจนถึงสิ ้นสุดโครงการ ความสามารถของระบบ/ซอฟต์แวร์ที ่นำเสนอ รวมถึงการนำ

ความสามารถซอฟต์แวร์ที ่นำเสนอมาปรับใช้กับขอบเขตของงาน  และนำเสนอตัวอย่างผลงานที่

สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจรายละเอียดโครงการ โดยครอบคลุมถึงรูปแบบการทำงานของ

ระบบ รูปแบบการรักษาความปลอดภัย และการบริการหลังการขาย 

6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้ครอบคลุมข้อกำหนดในข้อ 7 โดยระบุเนื้อหาของ

แต่ละวิชาและจำนวนชั่วโมงท่ีจะฝึกอบรม มาพร้อมในวันที่ยื่นข้อเสนอ 

6.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแนวทางการดำเนินโครงการและความเข้าใจในขอบเขตงาน รวมถึงการนำ

ความสามารถซอฟต์แวร์ที่นำเสนอมาปรับใช้กับขอบเขตของงาน ตามข้อกำหนด 6.3 ณ สำนักงาน 

คปภ. หรือช่องทางอื่น ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งจะกำหนดวันและเวลาในการนำเสนอให้

ทราบต่อไป  
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6.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอโครงสร้างการทำงานและบุคลากรที่มีผลงานและประสบการณ์โดยมีรายละเอียด

อย่างน้อย ดังนี้ 

(1) ชื่อ-นามสกุล

(2) สำเนาบัตรประชาชน

(3) หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

(4) ประวัติการศึกษา/การฝึกอบรม

(5) ประวัติการทำงาน

(6) ผลงานและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการ โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 

และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้รับรองผลงานแต่ละผลงาน

(7) ตำแหน่งและความรับผิดชอบในโครงการนี้

โครงสร้างของทรัพยากรบุคคลต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีรายชื่อไม่ซ้ำกันที่มีบทบาทตามรายการด้านล่างนี้เป็น

อย่างน้อย 

ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและความรู้ 

1. ผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager) 

1 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
- สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
หรือ                      
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ                         
- สาขาที่เก่ียวข้อง 

• มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการ

โครงการ และบริหารโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการ

โครงการ และบริหารโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับแล้วอย่างน้อย 

2 โครงการ โดยให้ระบุชื่อโครงการ 

2. นักวิเคราะห์ระบบ 
(Software Analyst) 

1 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
- สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
หรือ                      
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ                           
- สาขาที่เก่ียวข้อง 

• มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

• มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์

และออกแบบระบบสารสน เทศที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งได้ส่งมอบและ

ตรวจรับแล้ว  อย่างน้อย 1 โครงการ 

โดยให้ระบุชื่อโครงการ 
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ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและความรู้ 

3. ผู้พัฒนา
กระบวนงาน RPA 
(RPA Developer) 

1 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
- สาขาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ หรือ                    
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ                         
- สาขาที่เก่ียวข้อง 

• มีประสบการณ์การพัฒนากระบวน 

งาน RPA อย่างน้อย 2 ปี  

• มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ

ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนงาน

ด้วย RPA ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับแล้ว

อย่างน้อย ๒ โครงการ โดยให้ระบุชื่อ

โครงการ 

• มีใบประกาศรับรอง RPA Developer

หรือ ดีกว่า 

4. ผู้ตรวจสอบ
คุณภาพของระบบ  
(Software Tester) 

1 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
- สาขาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ หรือ                    
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ                     
- สาขาทีเ่กี่ยวข้อง 

• มีประสบการณ์ด้านการทดสอบ

ระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

• มีประสบการณ์ด้านการทดสอบ

ระบบสารสนเทศ ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจ

รับแล้ว อย่างน้อย ๒ โครงการ โดยให้

ระบุชื่อโครงการ 

5. ผู้ประสานงาน
โครงการ (Project 
Coordinator) 

1 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
- สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ หรือ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง

• มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบื้องต้น  

• มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสาร 

รายงานการประช ุม ด ้วยโปรแกรม 

Microsoft Office ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

บุคลากรในโครงการ รวมทั้งสิ้น 5 คน 

6.7 บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที ่ระบุแต่ละบทบาทหน้าที่ตามข้อกำหนด 6.6 จะต้องเป็นบุคลากร

เดียวกันกับที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นในข้อเสนอโครงการ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน

โครงการ ให้แจ้งต่อสำนักงาน คปภ. ก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 7 วันทำการ เพ่ือพิจารณาให้

ความเหน็ชอบโดยบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าข้อกำหนด 6.6 

6.8 บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุแต่ละบทบาทหน้าที่ตามข้อกำหนด 6.6 จะต้องสามารถเข้าร่วม 

การประชุมกับสำนักงาน คปภ. ได้ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด 
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6.9 รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้เสนอราคาเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ผู้เสนอราคา

สามารถแนบเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการตีความได้ ทั้งนี้ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยุติ 

6.10 สำนักงาน คปภ. สงวนสิทธิ ์ในการไม่พิจารณาผลสำหรับผู ้เสนอราคาที ่จัดทำเอกสา รข้อเสนอ         

ไม่ครบถ้วนหรือครบถ้วนแบบมีเงื่อนไข 

6.11 เอกสารขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference) นี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่าง

สำนักงาน คปภ. และผู้เสนอราคา 

6.12 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบกับหลักเกณฑ์อ่ืน ดังนี้ 

หัวข้อหลักเกณฑ์ นำ้หนกั รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. คุณสมบัติของ   

ผู้เสนอราคา 

ร้อยละ 20 จำนวนของผลงานที่แล้ว

เสร ็ จ  ( เป ็ น ไปตามที่

กำหนดในขอบเขตงาน

ข้อ 3.10)                                   

               20 คะแนน   

จำนวนของผลงานอ้างอิงมากกว่า

ขอบเขตงาน 2 ผลงานขึน้ไป 

 

20 คะแนน 

จำนวนของผลงานอ้างอิงมากกว่า

ขอบเขตงาน 1 ผลงาน 

15 คะแนน 

จำนวนของผลงานอ้างอิงตรงตาม

ขอบเขตงาน  

10 คะแนน 

2. คุณสมบัติของ

บุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 20  จำนวนของบุคลากรที่

ผ ่ านค ุณสมบ ัติ ตามที่

กำหนดในขอบเขตงาน

ข้อ 6.6 

20 คะแนน 

มีบุคลากรที่ผ่านตามขอ้กำหนด และ

เสนอบุคลากรที่ผ่านคุณสมบัติตาม

ข ้อกำหนด 6.6 (2) - (3) เพิ่มอีก 

2 คนหรือมากกว่า 

20 คะแนน 

มีบุคลากรที่ผ่านตามข้อกำหนด และ

เสนอบุคลากรที่ผ่านคุณสมบัติตาม

ข้อกำหนด 6.6 (2) - (3) เพิ่มอีก 

1 คน 

15 คะแนน 

มีบุคลากรที่ผ่านตามข้อกำหนด 

จำนวน 5 คน 

10 คะแนน 
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หัวข้อหลักเกณฑ์ นำ้หนกั รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3. ข้อเสนอ

โครงการ แนว

ทางการดำเนิน

โครงการและ

ความเข้าใจใน

ขอบเขตงาน 

ร้อยละ 40 ผ ู ้ย ื ่นข ้อเสนอจะต ้อง

จะต ้ อ งนำ เสนอแนว

ทางการดำเนินโครงการ

ความสามารถของระบบ

ท ี ่ ค ร อ บ ค ล ุ ม ค ว า ม

ต้องการของสำนักงาน 

คปภ. และความเข้าใจใน

ขอบเขตงาน 6.3  

40 คะแนน 

การนำเสนอแสดงให้เห็นถึงความ

เข้าใจในโครงการและความสามารถ     

ของระบบตรงตามวัตถุประสงค์

ของโครงการและขอบเขตงาน  

โดยครอบคล ุมถ ึงร ูปแบบการ

ทำงาน รวมถึงการเชื ่อมต่อกับ

ระบบต่างๆ ได้ชัดเจนเป็นลำดับที่ 

1 
 

40 คะแนน 

การนำเสนอแสดงให้เห็นถึงความ

เข้าใจในโครงการและความสามารถ 

ของระบบตรงตามวัตถุประสงค์

ของโครงการและขอบเขตงาน 

โดยครอบคล ุมถ ึงร ูปแบบการ

ทำงาน รวมถึงการเชื ่อมต่อกับ

ระบบต่างๆ ได้ชัดเจนเป็นลำดับที่ 

2 

25 คะแนน 

การนำเสนอแสดงให้เห็นถึงความ

เข้าใจในโครงการและความสามารถ

ของระบบตรงตามวัตถุประสงค์

ของโครงการและขอบเขตงาน  

โดยครอบคล ุมถ ึงร ูปแบบการ

ทำงาน รวมถึงการเชื ่อมต่อกับ

ระบบต่างๆ ได้ชัดเจนเป็นลำดับที่ 

3 เป็นต้นไป 

20 คะแนน  

4. ข้อเสนออ่ืนๆ ร้อยละ 10 ข้อเสนออ่ืนที่เป็น

ประโยชน์ต่อโครงการ  

             10 คะแนน                      

มีจำนวนข้อเสนอเพ่ิมเติมที่เป็น

ประโยชน์ต่อโครงการมากเป็น 

อันดับที่ 1  

10 คะแนน 
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หัวข้อหลักเกณฑ์ นำ้หนกั รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มีข้อเสนอเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์

ต่อโครงการ  

5 คะแนน 

ไม่มีข้อเสนอเพ่ิมเติม 0 คะแนน 

5. ด้านราคา ร้อยละ 10 ข้อเสนอด้านราคา            

10 คะแนน 

ราคาต่ำสุดอันดับที่ 1 10 คะแนน 

ราคาต่ำสุดอันดับที่ 2 เป็นต้นไป  ระบบ

คำนวณ 

รวม 100  คะแนน 

7. การฝึกอบรม

7.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม ให้ครอบคลุมข้อกำหนดด้านรายละเอียดของ

ระบบงานโดยระบ ุ เน ื ้อหาของแต ่ละว ิชาและจำนวนช ั ่ วโมงท ี ่จะฝ ึกอบรม มาพร ้อมใน 

วันยื่นข้อเสนอ  

7.2 ผู ้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดของการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร พร้อมประวัต ิว ิทยากร  

ให้สำนักงาน คปภ. พิจารณาก่อนดำเนินการฝึกอบรม 

7.3 ผู้เสนอราคาต้องกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมวิธีใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง และการ

ฝึกอบรม การดูแลและบำรุงรักษาระบบให้กับผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้

และทำงานได้จริง 

7.4 ผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดฝึกอบรมตามที่ตกลงกับสำนักงาน คปภ . โดยผู้เสนอราคาจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายทั ้งหมดที่เกี ่ยวข้องกับการอบรม และดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ เช่น เครื ่องฉายภาพ 

(Projector) เอกสารประกอบสื่อการเรียนการสอน วิทยากร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.  

ในหลักสูตรผู้ดูแลระบบ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการอบรม 

7.5 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการฝึกอบรมตามรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้  

หลักสูตรสำหรับ หลักสูตร 

จำนวน 

ผู้เข้าอบรม 

จำนวนชั่วโมง

ฝึกอบรม 

1. ผู้ใช้งานภายใน

สำนักงาน คปภ. ทั้ง

จัดทำคลิปวีดีโอ ให้ความรู ้เกี ่ยวกับ 
RPA ประโยชน์ของ RPA และลักษณะ
การใช้งานซอฟต์แวร์ RPA เบื ้องต้น

ไม่จำกัด อย่างน้อย 15 นาที 

จำนวนไม่น้อยกว่า 

3 ตอน 
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หลักสูตรสำหรับ 

 

หลักสูตร 

จำนวน 

ผู้เข้าอบรม 

จำนวนชั่วโมง

ฝึกอบรม 

ส่วนกลางและ

ภูมิภาค 

สำหรับบุคลากรของสำนักงาน คปภ. 
ใช้ศึกษาได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ 
 

 

2. ผู้พัฒนา RPA 

Script  

อบรมการพัฒนาชุดคำสั ่ง หรือการ
ส ร ้ า ง  Workflow ก ร ะ บ ว น ง า น
อ ั ต โนม ั ต ิ บนซอฟต ์ แวร ์ ท ี ่ เ สนอ 
(Online หรือ Onsite) 

อย่างน้อย 5 คน 

 

อย่างน้อย 7 ชม. 

 

3. อบรมผู้ใช้งาน 

Workflow 

อบรมการใช้งาน Workflow ที่พัฒนา
แล้วเสร ็จตามข้อกำหนดที ่ 2 ของ
เอกสารหมายเลข 1 (Online หรือ 
Onsite) 

อย่างน้อย 5 คน 

 

อย่างน้อย 1 ชม. 

3. ผู้ดูแลระบบ การตั้งค่า บริหารจัดการและปรับแต่ง
ระบบ การตรวจสอบการทำงาน การ
แ ก ้ ป ั ญ ห า ร ะ บ บ  (Online ห รื อ 
Onsite) 

อย่างน้อย 2 คน 

 

อย่างน้อย 7 ชม. 

 

8. การให้บริการและการดูแลรักษาระบบตลอดอายุสัญญา  

8.1 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการซอฟต์แวร์ RPA และมอบสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ RPA ตามจำนวนที่ระบุ

ไว้ในขอบเขตงาน และเอกสารหมายเลข 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

 

8.2 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับระบบ RPA ที่สามารถ

ติดต่อได้สะดวก ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน

ระบบ ตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบและตลอดอายุสัญญาของโครงการ 

 

8.3 ถ้าภายในระยะเช่าใช้งานดังกล่าว ระบบงานใดๆที่ผู้เสนอราคาส่งมอบในโครงการนี้เกิดชำรุดบกพร่อง

ใช้งานไม่ได้ หรือไม่สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ทุกวัน ผ่าน 

ช่องทางสื่อสารพื้นฐาน อาทิ โทรศัพท์พื้นฐาน , โทรศัพท์เคลื่อนที ่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์       

(E-Mail) และ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน

เวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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(๑) ปัญหาที่สำนักงาน คปภ. ประเมินแล้วว่าอยู่ในระดับรุนแรงที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่ หรือทั้งหมด หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงานที่เป็นภารกิจหลักของ
สำนักงาน คปภ. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการรับทราบปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไข หรือ
อาจดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว (Work Around) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงาน
ต่อได้ ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สำนักงาน คปภ. แจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบ และหากเป็น
การแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบถาวรให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว ภายใน 3 วัน นับจากการแก้ปัญหาชั่วคราว 

(๒) ปัญหาที่สำนักงาน คปภ. ประเมินแล้วว่าอยู่ในระดับที ่ไม่รุนแรง คือ มีผลกระทบต่อ
ผู ้ใช้งานส่วนน้อยหรือบางส่วน หรือเป็นปัญหาที ่เกิดขึ ้นกับขั้ นตอนการทำงานที ่มี
ความสำคัญน้อย สามารถรอได้ จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากเวลา
ที่สำนักงาน คปภ. แจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบ 

(๓) กรณีผู้เสนอราคาไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่
กำหนดข้างต้น สำนักงาน คปภ. มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไข ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  
รวมถึงต้องรับผิดชอบกรณี เกิดความเสียหายขึ้นต่อสำนักงาน คปภ. 

8.4 ภายในอายุส ัญญา หากสำนักงาน คปภ. มีความต้องการขอปรับปร ุงระบบที ่เป ็นลักษ ณะ

เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม (Change Request) ผู้เสนอราคาต้องทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ

และระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงความต้องการนั้น และต้องจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้วางแผนการส่งมอบงาน ภายใต้กรอบวันทำงานของ

บุคลากร และขอบเขตงานปรับปรุง (Change Request) โดยใช ้เวลาไม่เก ิน 10 ว ันทำงาน 

(Manday) 

8.5 ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการให้สำนักงาน คปภ . ได้รับสิทธิการอัพเกรดรุ่น

ของซอฟต์แวร์ที่นำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงทำการทดสอบกระบวนงานให้สามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ตามท่ีสำนักงาน คปภ. ร ้องขอ 

9. วงเงินงบประมาณที่ใช้

จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณ สำนักงาน คปภ. ปี 2565-2568 

10. ระยะเวลาการให้บริการ

     ระยะเวลาดำเนินการ 790 วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา

11. การส่งมอบงาน

        สำนักงาน คปภ. จะชำระเงินแต่ละงวดงาน ภายหลังจากผู้เสนอราคาส่งมอบงานตามกำหนด และผ่านการ

ตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
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งวด
ที่  

รายละเอียดการส่งมอบ ระยะเวลาส่งมอบ 

1 ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบเอกสารแผนงานขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น
โครงการจนถึงสิ ้นสุดโครงการโดยละเอียด ในรูปแบบ Gantt Chart ตาม
ขอบเขตงานข้อ 5.1.2 และ เอกสารสรุปความต้องการและบทวิเคราะห์ความ
ต ้องการของผ ู ้ ใช ้ งานแบบย ่อ (Requirement Summary and Analysis) 
เอกสารการออกแบบระบบ (System Diagram)  ตามขอบเขตงานข้อ 5.1.3 ใน
รูปแบบเอกสารจำนวน 2 ชุด และ USB Drive จำนวน 2 ชุด  

ภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

2 2.1 ส่งมอบสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ RPA และส่งมอบรายงานความก้าวหน้า
ของการดำเนินงาน แผนการทดสอบ รายละเอียดและวิธีทดสอบ และเงื่อนไขใน
การทดสอบระบบ UAT ตามขอบเขตงานข้อ 5.1.5 และ 5.1.6 

ภายใน 120 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

2.2 ติดตั้ง/ตั้งค่าและส่งมอบระบบรวมถึงกระบวนงานต่างๆ ตามข ้อกำหนด 
5.1.6 และรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 คุณลักษณะด้านเทคนิค ข้อ 2  

2.3 ดำเนินกิจกรรมให้ผู้ใช้งานทดสอบ เพ่ือการยอมรับระบบของผู้ใช้งาน (User 
Acceptance Test: UAT) ตามรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 คุณลักษณะ
ด้านเทคนิค ข้อ 2 
2.4 ส่งมอบเอกสารผลการทดสอบระบบ UAT ในรูปแบบเอกสารจำนวน 2 ชุด 
และสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ เช่น USB Drive จำนวน 2 ชุด 

2.5 จัดการฝึกอบรมวิธีใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตงาน
ข้อ 7  

2.6 ทำการส่งมอบเอกสารรหัสคำสั่ง หรือ Configuration และเอกสารอื่นๆตาม
ขอบเขตงานข้อ 5.1.7  

3 รายงานสรุปผลการให้ดูแลรักษาระบบ ซ่ึงครอบคลุมถึง  
• การปรับปรุงแก้ไข (Tuning) ตั้งค่า (Re-Configure) อัพเกรด 

(Upgrade) ระบบ/ เครือ่งมือต่าง ๆ ภายใต้ระบบดังกล่าว (ถ้ามี) 
• รายการ และผลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบ (ถ้ามี) ที่เกิดข้ึนกับ

บริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ  

ภายใน 425 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

4 รายงานสรุปผลการให้ดูแลรักษาระบบ ซึ่งครอบคลุมถึง  
• การปรับปรุงแก้ไข (Tuning) ตั้งค่า (Re-Configure) อัพเกรด 

(Upgrade) ระบบ/ เครื่องมือต่าง ๆ ภายใต้ระบบดังกล่าว (ถ้ามี) 
• รายการ และผลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบ (ถ้ามี) ที่เกิดข้ึนกับ

บริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ 

ภายใน 790 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 
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12. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงชําระค่าจ้างให้แก่ผู้เสนอราคาโดยแบ่ง การชําระเงินเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 : ชําระเงินร้อยละ 20 ของวงเงิน เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบงวดงานที่ 1 ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง

ทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้แล้ว 

งวดที่ 2 : ชําระเงินร้อยละ 50 ของวงเงิน เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบงวดงานที่ 2 ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง

ทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้แล้ว 

งวดที่ 3 : ชําระเงินร้อยละ 15 ของวงเงิน เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบงวดงานที่ 3 ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง

ทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้แล้ว  

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) : ชําระเงินร้อยละ 15 ของวงเงิน เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบงวดงานที่ 4 ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้แล้ว  

13. ข้อกำหนดด้านการตรวจรับ

การส่งมอบและการตรวจรับงานตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการตรวจรับ

ตามสัญญาจ้างโครงการนี้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วทั้งหมดผลการทดสอบต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถใช้งานได้จริงอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจสอบเอกสาร  และดำเนินการตรวจรับระบบแบบ

เบ็ดเสร็จตามเอกสารในสัญญาจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับแจ้งจากคู่สัญญาว่าได้ดำเนินการส่งมอบและ

ติดตั้งเรียบร้อยแล้วตามงวดการส่งมอบงาน 

14. ความคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

       ระบบงานที่ทำขึ้นให้สำนักงาน คปภ. เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ข้อมูลต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 

และเอกสารทั้งหมดที่จัดทำข้ึนถือว่าเปน็ลิขสิทธิ์ของ สำนักงาน คปภ.  

ผู้เสนอราคาต้องลงนามในสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับของ สำนักงาน คปภ. (Non-Disclosure 

Agreement) โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร หรือวัสดุใด 

ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่งผู้เสนอราคาได้รับจาก สำนักงาน คปภ. เพ่ือเป็นข้อมูลในการทำงานตามสัญญานี้ 

ผู้เสนอราคาตกลงรักษาไว้เป็นความลับ ผู้เสนอราคาจะไม่กระทำเองหรือร่วมกับบุคคลใดในการนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่า

เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับคว ามยินยอมเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจาก สำนักงาน คปภ. หากปรากฎว่าความลับเกี่ยวกับงานจ้างดังกล่าวล่วงรู้ไปถึงบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่บุคคล

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยความบกพร่อง โดยการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ ของผู้เสนอราคา หรือเจ้าหน้าที่

ของผู้เสนอราคา โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้เสนอราคามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไข
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ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้เสียหายอื่น ทั้งนี้  

หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดร้ายแรง ผู้ว่าจ้างจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายบัญญัติโทษไว้สูงสุด 

15.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ชื่อผู้ติดต่อ     : นายนิปัจกร กรรณสูต 

อีเมล         : nipatjakornk@oic.or.th  

โทรศัพท์       :  0-2515-3995 ต่อ 7108 

ที่อยู่            :  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

        เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ลงชื่อ........................................................ผู้เขียนโครงการ     
(นางสาวดำเนินทราย ทรัพย์ไพศาล) 

เจ้าหน้าที่อาวุโส  

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้เขียนโครงการ 

(นายนิปัจกร กรรณสูต) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายชินพงศ์ กระสินธุ์) 

ผู้อำนวยการ 

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ เสนอโครงการ 

(นายสมเกียรติ วัฒนาประสบสุข) 

ผู้อำนวยการอาวุโส 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์) 

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร 

mailto:nipatjakornk@oic.or.th
shinn
Typewriter
๑๗ พ.ย. ๖๕
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เอกสารหมายเลข 1 
คุณลักษณะด้านเทคนิค 

1. ซอฟต์แวร์พัฒนาและควบคุมหุ่นยนต์หรือ Bot ให้ทํางานแบบอัตโนมัติมีคุณสมบัติ อย่างน้อยดังนี้

1.1 เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสําหรับเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) โดยเฉพาะ  

1.2 สิทธิการใช้งานต้องประกอบไปด้วย สิทธิการใช้งาน (License) สำหรับ Robot ทำงาน 1 จำนวน และ

สิทธิการใช้งาน (License) สำหรับ RPA Developer สำหรับสร้างกระบวนการ Workflow อัตโนมัติ 1 

จำนวน (ถ้ามี) และรวมถึงสิทธิการใช้งานอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของขอบเขต

งานเป็นอย่างน้อย  

1.3 เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการค้าโดยทั่วไป  

1.4 ซอฟต์แวร์ที่เสนอมาในโครงการนี้ต้องเป็นรุ่นล่าสุดหรือ Stable Version 

1.5 สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server หรือ Linux Server 

1.6 สามารถสร้าง Workflow สําหรับทํางานด้วยตนเองร่วมกับแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง 

1.7 สามารถค้นหา (Search), เข้าถึง (Retrieve), แสดงผล (Display) ข้อมูลระหว่างแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง  

1.8 สามารถนําข้อมูลทีไ่ด้ไปอัพเดทในแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง  

1.9 สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเอกสารในรูปแบบ MS Word, MS Excel, MS Outlook, PDF และText File 

ได้เป็นอย่างน้อย  

1.10 สามารถทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้  

1.11 สามารถจัดลําดับความสําคัญของ Workflow ได้  

1.12 สามารถทํา Process Discovery และทําการ Generate เป็น Workflow ได้โดยอัตโนมัติ  

1.13 สามารถเชื่อมต่อแอพลิเคชันผ่าน Web Services เพ่ือนําข้อมูลที่เก่ียวข้องมาใช้งาน 

1.14 สามารถเชื่อมต่อกับ Web Application, Windows Application, Terminal เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ได้  

1.15 สามารถสร้างกฎ, เหตุการณ์ และ Workflow เพ่ือนาํไปเป็นตัวเริ่มต้นในการทํางานได้  

1.16 สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประเภท MSSQL หรือ Oracle หรือ MySQL ได้  

1.17 สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Sharepoint ได้  

1.18 สามารถตั้งเวลาทำงานให้กับ Workflow ได้  

1.19 สามารถใช ้งานร ่วมกับ Web Browsers เช ่น Microsoft Edge และ Chrome และ Firefox หรือ 

Browser อ่ืนตามที่สำนักงาน คปภ. เห็นชอบ  

1.20 สามารถตรวจสอบและจัดทำรายงานว่า Workflow ทำงานสำเร็จหรือไม่  

1.21 สามารถรองรับการทำงานที่ผิดปกติ เช่น เมื่อระบบหยุดทำงาน สามารถแจ้งเตือน และสามารถทำงาน

ต่อไปได้ หรือข้ามไปทำงานข้ันตอนต่อไปที่ไม่ได้รับผลกระทบได ้ 
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1.22 สามารถทํางานได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) Mouse Selection  

(๒) Field Entry  

(๓) Copy and Paste 

(๔) Log In and Log Out 

(๕) Web Service and Database 

(๖) Multiple Sub-Screens  

1.23 มีแอพพลิเคชั่นในลักษณะ GUI แบบ Web Based สามารถแสดงข้อมูลรายงานของระบบได้อย่างน้อย

ดังนี้  

(๑) Tasks Queue  

(๒) Version and Solution Details  

(๓) Robot States  

(๔) Control Run, Pause and Schedule 

(๕) Performance and error analysis  

1.24 มีแอพพลิเคชั่นในลักษณะ GUI เพ่ือใช้ในการสร้าง Workflow โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

(๑) Authentication and Authorization  

(๒) Role-Based User Access  

(๓) Project Referencing 

(๔) Upload Project Files and Solution Files 

1.25 ซอฟต์แวร์ที่เสนอ ต้องถูกจัดอยู่ใน Leader Quadrant ของ Gartner Magic Quadrant for Robotic 

Process Automation Software ปี 2022 หรือดีกว่า เป็นอย่างน้อย  

1.26 ซอฟต์แวร์ที่เสนอต้องได้รับการสนับสนุนบริการหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

1.27 ในการกระบวนการอ่านข้อมูลจาก ไฟล์เอกสารเพื ่อนำมาประมวลผลต่อในกระบวนการของงาน 

Workflow ถ้าหากค่าความผิดพลาดจากการอ่านข้อมูลมีผลทำให้การทำงานในรูปแบบอัตโนมัติไม่

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอวิธีการแก้ปัญหาการทำงานดังกล่าวให้ 

Workflow สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ี สำนักงาน คปภ. กำหนด 
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2. ผู้เสนอราคาต้องพัฒนากระบวนการทำงานด้วยซอฟต์แวร์พัฒนาและควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Process 
Automation (RPA) ไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงาน เช่น Workflow ดังต่อไปนี้ 
2.1 กระบวนการทำงานที ่๑ การจัดการและจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติจากระบบสารบรรณ 

2.1.1. ระบบสามารถเปิดระบบงานสารบรรณด้วยบัญชีของผู้ใช้งาน (User Account) ที่กำหนด เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลหนังสือ เช่น หนังสือรับเข้า หรือ หนังสือส่งออก เพื่อนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไป
จัดเก็บใน Shared Drive หรือ จุดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดได้  

2.1.2. ระบบสามารถแก้ไขชื่อของเอกสารตามข้อมูลหรือข้อความที่ปรากฏในเอกสารได้ โดยการใช้ 
OCR หรือ วิธีอื่นใดเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ PDF, MS 
Word, MS Excel, Text File, มากำหนดและแก้ไขชื่อเรื่องตามรูปแบบที่กำหนดได้ เช่น วันที่ 
ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ รวมถึงผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เองในอนาคต 

2.1.3. ระบบสามารถควบรวมเอกสารของระบบสารบรรณ โดยสามารถควบรวมเอกสารหลัก และ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องได้  

2.1.4. ระบบสามารถอ่านเอกสารจาก Shared Folder ที่กำหนดไว้เพื่อนำเอกสารเก่าทีผ่า่นการ Scan 
ไว้แล้วเข้าระบบ เพื่อทำการแก้ไขชื่อเอกสารตามที่กำหนด รวมถึงย้ายเอกสารดังกล่าวไปยังจุด
เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดได้ 

2.1.5. สามารถกำหนดเวลาการทำงานของกระบวนการตามทีส่ำนักงาน คปภ. กำหนด 
 

2.2 กระบวนการทำงานที่ 2 การจัดการข้อมูลเงินเดือนพนักงานประจำเดือนโดยหักค่าใช้จ่ายประจำเดือนตาม
รายการที่ธนาคารแจ้งกับสำนักงาน คปภ.ดังนี้ 

2.2.1. ระบบสามารถอ่านข้อมูลการขอหักเงินเดือนประจำเดือนที่นำส่งจากธนาคารต่างๆ ในรูปแบบ 
PDF, MS Excel ตามท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนดได้ โดยจำนวนธนาคาร หรือรูปแบบของเอกสาร
ไมน่้อยกว่า 3 ร ูปแบบ  

2.2.2. นำข้อมูลในข้อ 2.2.1 เพื่อทำสรุปเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานแต่ละท่านในรูปแบบ MS 
Excel หรือ กรอกข้อมูลเข้าระบบที่กำหนดได้  

2.2.3. สามารถกำหนดเวลาการทำงานของกระบวนการตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด 
 

2.3 กระบวนการทำงานที่ 3 กระบวนการอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว  
2.3.1. ระบบสามารถ Log In เข้าระบบค่ารักษาพยาบาลของสำนักงานโดยใช้บัญชีการผู้ใช้งาน (User 

Account) ที่กำหนดได้  
2.3.2. ระบบสามารถอ ่านข ้อม ูลรายการการขอเบ ิกค ่าร ักษาพยาบาลจาก Text File หรือ  

Excel File ที่กำหนด เพื่อทำการอนุมัติรายการขอเบิกที่ผ่านการตรวจสอบแล้วรายใบเสร็จใน
ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของสำนักงาน คปภ.  

2.3.3. ระบบสามารถอนุมัติรายการขอเบิกท่ีมีหลายใบเสร็จในคำขอเดียวได้  
2.3.4. สามารถกำหนดเวลาการทำงานของกระบวนการตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด 
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)   จ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพการทำงานด้วยวิธอีัตโนมัติด้วย Robotic Process automation (RPA) 

หน้า 19 จาก 19 

3. ข้อกำหนดเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบงานที่จะพัฒนา
3.1 สำนักงาน คปภ. สามารถปรับเปลี ่ยนคุณสมบัติ เปลี ่ยนระบบงานที่จะพัฒนา หรือ เพิ ่มจำนวนของ

ระบบงานที่จะพัฒนา ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 3 กระบวนการ ตามที่ผู ้เสนอราคาและสำนักงาน คปภ . ตกลง
ร่วมกัน  
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