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๑. ควำมเป็นมำ 

ในปัจจุบันกำรลงทุนเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่ภำครัฐจะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรยกระดับงำนบริกำรภำครัฐด้ำนกำรลงทุนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่นักลงทุนอย่ำงครบวงจร ทั้งนี้ ธนำคำรโลกมีกำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of 
Doing Business: EoDB) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเข้ำไปลงทุนในประเทศต่ำงๆ ของนักลงทุน
ต่ำงประเทศ ซึ่งอันดับ EoDB ของประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ ลดลงถึง ๑๔ อันดับ จำกอันดับ ๑๒ 
สู่อันดับ ๒๖ และในปี ๒๕๕๘ ธนำคำรโลกได้มีกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรจัดอันดับโดยเพ่ิมตัววัดเชิงคุณภำพงำน
บริกำร ส่งผลให้อันดับของไทยในปีนั้นลดลงไปอยู่ที่อันดับ ๔๙ จำก ๑๘๙ ประเทศ    

สองปีที่ผ่ำนมำคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจเป็น
อย่ำงมำกส่งผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมแก้ไข จึงท ำให้ภำยในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับกำร
จัดอันดับที่ดีข้ึนถึง ๒๓ อันดับ จำกอันดับที่ ๔๙ เป็นอันดับที่ ๒๖ จำก ๑๙๐ ประเทศ   แม้ว่ำไทยจะได้รับกำร
จัดอันดับที่ดีขึ้นแต่ทว่ำกำรพัฒนำในขั้นถัดไปนั้นเป็นภำรกิจอันท้ำทำย  เนื่องจำกประเทศคู่แข่งที่มีอันดับ
ควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจสูงย่อมพัฒนำยกระดับขีดควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง  ดังนั้น  ภำครัฐไทย
จึงจะต้องบูรณำกำรกระบวนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐไทยตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจ จนถึงเลิก
กิจกำร  ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืนในระยะยำวสำมำรถแข่งขันกับประเทศท่ีมีควำมสำมำรถสูงได้   โดยจำก
กำรศึกษำบทเรียนจำกต่ำงประเทศพบว่ำหนึ่งในปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จหลักของประเทศที่มีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันสูงคือ กำรปฏิรูปงำนบริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Transformation Program) ให้เกิด
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงแท้จริง อันจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรติดต่อรำชกำร 
ให้สำมำรถติดต่อหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ไม่ต้องส่งเอกสำรที่
ซ้ ำซ้อน สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ ให้พัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร หรือ Doing Business Portal เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐไทยตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจ จนถึงเลิกกิจกำร  โดยมีหลักกำรส ำคัญ คือ ๑) สำมำรถ
ยื่นค ำขอแบบบูรณำกำร (Smart Form) เพ่ือขอรับบริกำรที่หลำกหลำยได้ในขั้นตอนเดียว โดยระบบจะส่งต่อ
เรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับที่เหมำะสมโดยอัตโนมัติ ๒) ระบบกรอกข้อมูลหรือเอกสำรภำครัฐที่มี
อยู่แล้วให้โดยอัตโนมัติ ลดกำรกรอกข้อมูลหรือส่งเอกสำรซ้ ำซ้อน ๓) ส่งเอกสำรประกอบเพียงชุดเดียวแล้ว
หน่วยงำนเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  ๔) สำมำรถจ่ำยค่ำธรรมเนียมออนไลน์ ๕) สำมำรถ
ติดตำมผลกำรพิจำรณำได้โดยละเอียดตลอดเวลำ และ ๖) ใบอนุญำตดิจิทัลที่ออกโดยระบบมีผลทำงกฎหมำย
เหมือนเอกสำรกระดำษ    

ในกำรนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ. 
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกำรคลัง 
และส ำนักงำน ก.พ.ร. ในกำรด ำเนินกำรวำงแผนและพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร (Doing Business Portal) จึงมีควำมจ ำเป็นที่ สรอ. จะต้องศึกษำหำซอฟต์แวร์และระบบ
ฐำนข้อมูล ที่มีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้พัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว 

  



 
 

 

 ส ำนักงำนรฐับำลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ๔/๑๖ 
 

๒. ก ำหนดกำร 

วันที ่สรอ. ประกำศ RFI: ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ สรอ. ชี้แจง RFI: ๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระยะเวลำในกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม: ๗ – ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

วันที ่สรอ. ตอบข้อมูลที่มีกำรสอบถำมเพิ่มเติม: ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

ก ำหนดส่งเอกสำร RFI Response: ๒๘ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

ก ำหนดวันทีน่ ำเสนอข้อมูล: ๔ – ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

 
โดยส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) สงวนสิทธิ์ในกำรขยำยเวลำ หรือน ำเงื่อนไข
ทั้งหมดนี้ไปใช้ในกำรคัดเลือกครั้งต่อ ๆ ไป  

 

๓. ข้อมูลส ำหรับพิจำรณำผู้มีสิทธิเ์ข้ำรับกำรคัดเลือก 

๓.๑ ข้อมูลบริษัท (Corporate Information)  

๓.๑.๑ ข้อมูลบริษัท ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเทศที่จดทะเบียน ปีที่ก่อตั้ง  จ ำนวนพนักงำน รูปแบบ
ลักษณะกำรให้บริกำรหลักของบริษัท 

๓.๑.๒ ข้อมูลส ำนักงำนสำขำหรือส ำนักงำนตัวแทนในประเทศไทย ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ทะเบียนนิติ
บุคคล ปีที่ก่อตั้ง จ ำนวนพนักงำน รูปแบบลักษณะกำรให้บริกำรหลักของส ำนักงำนสำขำหรือ
ส ำนักงำนตัวแทนในประเทศไทย 

๓.๑.๓ ข้อมูลผู้ติดต่อ ได้แก่ ชื่อ ต ำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ   
๓.๑.๔ งบประมำณท่ีบริษัทใช้ลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำระบบงำนที่น ำเสนอในช่วง ๓ ปีที่ผ่ำนมำ   
๓.๑.๕  งบประมำณที่บริษัทวำงแผน/จัดสรรในกำรวิจัยและพัฒนำระบบงำนที่น ำเสนอ ในอีก ๓ ปีข้ำงหน้ำ 

๓.๒ ผลงำนอ้ำงอิง (Reference Site)   

ผลงำนที่บริษัทเป็นผู้วิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบที่มีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกับคุณสมบัติตำมที่
ระบุในเอกสำรฉบับนี้ จ ำนวนอย่ำงน้อย ๓ ผลงำน โดยผลงำนดังกล่ำวต้องเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับทำงรำชกำร 
หรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ทั้งในหรือต่ำงประเทศ และเป็นสัญญำที่ได้ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ มีกำร
ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แต่ละผลงำนโปรดระบุ 

๓.๒.๑ ข้อมูลผู้ว่ำจ้ำง ได้แก่ ชื่อผู้ว่ำจ้ำง ที่อยู่  
๓.๒.๒ ที่มำของโครงกำร เป้ำหมำยของกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว (Background & Key Objectives) 
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๓.๒.๓ ประเภทของผู้ใช้งำนระบบ  และกรณีใช้งำนหลัก (Key Use Case) ส ำหรับแต่ละกลุ่มผู้ใช้งำน 
๓.๒.๔ จ ำนวนใบอนุญำต/บริกำร และจ ำนวนหน่วยงำนที่เชื่อมโยง 
๓.๒.๕ ระยะเวลำในกำรออกแบบ พัฒนำและติดตั้งจนพร้อมใช้งำน (Implementation Duration)   
๓.๒.๖ เดือนและปีที่ระบบเริ่มใช้งำน (Go Live Date)  
๓.๒.๗ สถิติกำรใช้งำนระบบที่ส ำคัญ ได้แก่ จ ำนวนผู้ใช้งำน จ ำนวนธุรกรรมต่อปี อัตรำกำรเติบโตของ

ธุรกรรมต่อปี และสถิติหลักอ่ืนๆ  
๓.๒.๘ งบประมำณท่ีใช้ในกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวแบ่งตำมประเภทค่ำใช้จ่ำยด้ำน Hardware, 

Software, Services  
๓.๒.๙ งบประมำณท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำรำยปีแบ่งตำมประเภทค่ำใช้จ่ำยด้ำน Hardware, Software, 

Services  
๓.๒.๑๐ อุปสรรคหรือบทเรียนที่ได้รับที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ Doing Business Portal  
๓.๒.๑๑ บริษัทของท่ำนยังให้บริกำรต่อเนื่องกับผู้ว่ำจ้ำงดังกล่ำวในปัจจุบันหรือไม่ เช่น 

Operate/Maintenance  
๓.๒.๑๒ ผลงำนอ้ำงอิงดังกล่ำวสำมำรถจัดให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมได้หรือไม่ เช่น Onsite Site Visit หรือ 

Customer Call  
๓.๒.๑๓ ข้อมูลผู้ติดต่อของผู้ว่ำจ้ำงในกรณีที่สำมำรถจัดให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมได้  เช่น ชื่อ ต ำแหน่ง ที่อยู่ 

เบอร์ติดต่อ   
 

๓.๓ แผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือระบบงำน (Product Roadmap)  

๓.๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/ระบบงำนที่น ำเสนอ (Product Roadmap) 
• ที่ผ่ำนมำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  
• ภำยใน ๓-๕ ปีข้ำงหน้ำ  

๓.๓.๒ หำกบริษัทของท่ำนมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/ระบบงำนให้มีคุณสมบัติหรือขีดควำมสำมำรถเพ่ิมเติม
ภำยหลังจำกท่ีพัฒนำและติดตั้งระบบให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง (Product Version Upgrade)  ผู้วำ่จ้ำงจะ
สำมำรถรับประโยชน์จำกกำรอัพเกรดดังกล่ำวได้อย่ำงไร  
• วิธีกำรอัพเกรดระบบงำน  
• กำรคิดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในกำรอัพเกรด 

 
๓.๔ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

วิเครำะห์ออกแบบและพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร หรือ 
Doing Business Portal ให้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑.๑  และสำมำรถเชื่อมโยงกระบวนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐไทยตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจ จนถึงเลิกกิจกำร จ ำนวน ๓๐๐ งำนบริกำร (Processes) 
โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
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๓.๔.๑ จัดหำและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมหัวข้อ ๓.๕  
๓.๔.๒ ศึกษำวิเครำะห์กำรให้บริกำรของ ๓๐๐ งำนบริกำรในปัจจุบัน ได้แก่ ขั้นตอน แบบฟอร์ม/

เอกสำร และระบบสำรสนเทศของที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
๓.๔.๓ ออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง (Configure & Customize) ให้มีคุณสมบัติครอบคลุม

หัวข้อ ๓.๕ และให้สำมำรถรองรับ ๓๐๐ งำนบริกำร เช่น   
• ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบและล ำดับประสบกำรณ์ของผู้ใช้บริกำร (User Experience)   
• ส่วนติดต่อผู้ใช้งำนและเนื้อหำข้อมูล (User Interface & Content) 
• แบบฟอร์มและกำรประมวลผลอัตโนมัติต่ำง ๆ (Form & Business Rules)  
• ขั้นตอนกำรท ำงำนอัตโนมัติ (Workflow & Batch Processes) 
• กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของหน่วยงำนและกำรแปลงข้อมูล (Integration & Conversion) 

และกำรเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ National Digital ID เป็นต้น 
• รำยงำน (Reports) และฐำนข้อมูล (Database)  
โดยจัดให้มีกำรยืนยันกำรออกแบบกับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น คณะท ำงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

๓.๔.๔ ทดสอบกำรท ำงำนของระบบงำนร่วมกันระหว่ำงผู้รับจ้ำง และคณะท ำงำน ประกอบด้วยกำร
ทดสอบดังนี้ 
• Functional Test ได้แก่ Product Test, System Integration Test และ User Acceptance 

Test เป็นต้น  
• Non-functional Test ได้แก่ Performance Test, Security Test, และ Operational 

Readiness Test เป็นต้น 
๓.๔.๕ จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งำนที่เก่ียวข้องตำมกลุ่มผู้ใช้งำน เช่นผู้ใช้บริกำรระบบ เจ้ำหน้ำที่

ศูนย์บริกำร เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน และผู้ดูแลระบบ โดยจัดเตรียมเอกสำรและสื่อกำรเรียนกำรสอน
ที่เหมำะสม  

๓.๔.๖ ติดตั้งระบบงำนในโครงกำรนี้ อย่ำงถูกต้องและสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์มีประสิทธิภำพ 
๓.๔.๗ เตรียมควำมพร้อมในงำนใช้งำน ทั้งในด้ำนบุคคลกร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบบซอฟต์แวร์และ

อุปกรณ์   
๓.๔.๘ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น เอกสำรกำรออกแบบต่ำงๆ 

เอกสำรประกอบกำรทดสอบ เอกสำรกำรติดตั้ง เป็นต้น  
๓.๔.๙ บริหำรจัดกำรโครงกำร ประชุมร่วมกับคณะท ำงำนเพ่ือรำยงำนสถำนะ ประเด็นปัญหำ/ควำม

เสี่ยง และแนวทำงในกำรแก้ไข เพื่อเสนอแก่คณะท ำงำนรำยสัปดำห์  
๓.๔.๑๐ บริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบหรืออุปกรณ์ ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีดังเดิมตลอด

ระยะเวลำที่รับประกัน  
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๓.๕ คุณสมบัติของระบบ  

ออกแบบและพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  หรือ Doing 
Business Portal เชื่อมโยงกระบวนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐไทยตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจ 
จนถึงเลิกกิจกำร  จ ำนวน ๓๐๐ งำนบริกำร  โดยระบบที่พัฒนำขึ้นต้องมีขีดควำมสำมำรถหลักดังต่อไปนี้ 

๓.๕.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๑) รองรับกำรท ำงำนแบบ Web Application 
๒) สำมำรถเรียกใช้งำนผ่ำนโปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ (Web Browser) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ 

Browser ได้อย่ำงน้อยดังนี้ Internet Explorer, Google Chrome, Safari และ Firefox 
๓) รองรับกำรเรียกใช้งำนและแสดงผลผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ (Web Browser) บน Tablet และ 

Mobile Device ได้อย่ำงน้อยดังนี้ Google Chrome for Andriod และ Safari for iOS  โดยมี
กำรแสดงผลที่เหมำะสมตำมขนำดของอุปกรณ์ต่ำงๆ (Responsive Design)  

๔) รองรับกำรแสดงผลได้หลำยภำษำ สำมำรถเปลี่ยนภำษำได้จำกหน้ำจอ และสำมำรถขยำยจ ำนวน
ภำษำท่ีรองรับได้อย่ำงไม่จ ำกัด 

๕) รองรับกำรเปลี่ยนขนำดตัวอักษรได้ตำมควำมต้องกำร 
๖) รองรับกำรกำรท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร ได้อย่ำงน้อยดังนี้ Microsoft Windows Server หรือ 

Linux   
๗) รองรับกำรท ำงำนบนระบบฐำนข้อมูลได้  โปรดระบุประเภทฐำนข้อมูล  

๓.๕.๒ ระบบยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิ์ (User Authentication & Authorization) 
๑) รองรับกำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิ์ ของกลุ่มผู้ใช้งำนต่อไปนี้  

a. ผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคล (ประชำชนไทยและชำวต่ำงชำติ)  และนิติบุคคล โดยผู้ประกอบกำร
สำมำรถหำข้อมูล ยื่นค ำขอ ช ำระค่ำธรรมเนียม ติดตำมสถำนะ ร้องเรียน และบริหำรจัดกำร
บัญชีผู้ใช้งำนผู้รับมอบอ ำนำจได้ เป็นต้น 

b. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วม (ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง)  โดยเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วม
สำมำรถรับค ำขอจำกผู้ประกอบกำร กรอกข้อมูล และยื่นขออนุมัติอนุญำตให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่มำขอรับบริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรร่วมได้  สำมำรถติดตำมสถำนะของกำรขอ
อนุมัติอนุญำตและกำรร้องเรียนทุกประเภท เป็นต้น 

c. เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนผู้ออกใบอนุมัติอนุญำต สำมำรถเรียกดูรำยกำรค ำขอทีย่ื่นผ่ำนระบบ และ
สำมำรถพิจำรณำอนุมัติอนุญำตไดผ้่ำนหน้ำจอตำมข้ันตอนตั้งแต่ต้นจนจบ  

d. เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงำน สำมำรถจัดกำรข้อมูลของใบอนุญำต จัดกำรบัญชี
ผู้ใช้งำน ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงและจัดกำรข้อมูลของผู้ใช้งำนภำยในหน่วยงำน  

e. เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบกลำง  สำมำรถจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำน ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงและ
จัดกำรข้อมูลของผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงำน  

๒) รองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวบุคคลต่ำงๆ อย่ำงน้อยดังนี้ 
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a. ระบบ OpenID ที่ให้บริกำรโดย สรอ. (https://openid.egov.go.th) 
b. ระบบ GovID ที่ให้บริกำรโดย สรอ. (https://govid.egov.go.th) 
c. ระบบยืนยันตัวนิติบุคคลโดยใช้บัญชีผู้ใช้งำนระบบ e-Registration หรือระบบ e-Filling ที่

ออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
d. ระบบ Digital ID ที่รัฐบำลก ำลังด ำเนินกำร 

๓) รองรับกำรยืนยันตัวตนแบบหลำยปัจจัย (Multi-Factor Authentication)  
๔) รองรับกำรก ำหนดระดับควำมน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้ส ำหรับแต่ละงำนบริกำร/ใบอนุญำต   

a. ระดับควำมน่ำเชื่อถือของ Identity เช่น ต้องแสดงตนก่อนขอรับบริกำร 
b. ระดับควำมสำมำรถในกำรยื่นค ำขอโดยตัวแทน (Delegates)  

๕) ผู้ประกอบกำรบุคคลและนิติบุคคลสำมำรถก ำหนดตัวแทนในกำรยื่นค ำขอหรือด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ผ่ำนระบบได้  (Delegates)  

๓.๕.๓ ระบบบริหำรจัดกำรกำรติดต่อของผู้ประกอบกำร (Customer Contact Management) 
๑) รองรับกำรติดต่อของผู้ประกอบกำรผ่ำนช่องทำงอย่ำงน้อย ดังนี้ 

a. ติดต่อด้วยตนเองท่ีศูนย์บริกำร (Walk-In) 
b. ติดต่อผ่ำนสำยด่วน (Call) 
c. ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนระบบออนไลน์ (Chat) 
d. ติดต่อผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ เช่น อีเมล เป็นต้น 

๒) เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรติดต่อ เช่น ประเภทในกำรติดต่อ (กำรสอบถำม 
กำรขอควำมช่วยเหลือ กำรร้องเรียน กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ) ช่องทำงที่ใช้ และ วันเวลำที่
ติดต่อ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเรียกดูประวัติกำรติดต่อได้เมื่อต้องกำร โดยใช้เลขบัตรประชำชน 
เลขนิติบุคคล หรือหมำยเลขหนังสือเดินทำง เป็นเลขท่ีอ้ำงอิง  

๓) เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเรียกดูหรือค้นหำประวัติกำรติดต่อและรำยละเอียดกำรติดต่อ โดยใช้เลขบัตร
ประชำชน เลขนิติบุคคล หรือ หมำยเลขหนังสือเดินทำง หรือค้นหำโดยข้อมูลที่ส ำคัญอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  

๔) รองรับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน (Complaint Management)  
a. สำมำรถบันทึกข้อร้องเรียนและรำยละเอียดของกำรร้องเรียนได้โดยผู้ประกอบกำรหรือ

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วม 
b. สำมำรถส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไข 
c. สำมำรถติดตำมสถำนะของกำรด ำเนินงำนแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตำมข้อตกลงงำน

บริกำร (SLA)  

๓.๕.๔ ระบบข้อมูลใบอนุญำต (License/Service Information Enquiry) 
๑) ให้ข้อมูลในกำรติดต่อรำชกำรเพ่ือประกอบธุรกิจตั้งแต่ เริ่มต้นธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจ จนถึงเลิก

กิจกำร สำมำรถค้นหำและเข้ำถึงข้อมูลตำมเกณฑ์ต่ำงๆ เช่น ค้นหำข้อมูลตำมวงจรกำรประกอบ
ธุรกิจ ค้นหำข้อมูลตำมประเภทธุรกิจ หรือค้นหำโดยค ำส ำคัญ  

https://openid.egov.go.th/
https://govid.egov.go.th/
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๒) สำมำรถแนะน ำขั้นตอนกำรติดต่อรำชกำรตำมรูปแบบธุรกิจหรือรำยละเอียดของกิจกำร 
(Information Advisor) โดยใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 

๓) สำมำรถเชื่ อมโยงรำยละเ อียดของ ใบอนุญำต /งำนบริกำรจำกระบบคู่มือประชำชน 
(https://info.go.th) เช่น ขั้นตอน เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ และค่ำธรรมเนียม เป็นต้น   

๓.๕.๕ ระบบยื่นค ำขอ (License/Service Application) 
๑) รองรับกำรยื่นค ำขอโดยผู้ประกอบกำรบุคคล/นิติบุคคล ตัวแทนผู้ประกอบกำร หรือเจ้ำหน้ำที่

ศูนย์บริกำรร่วมที่ด ำเนินกำรแทนผู้ประกอบกำร  
๒) รองรับกำรยื่นค ำขอทั้งในกรณี ขอใบอนุญำตใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต่ออำยุ และยกเลิก  
๓) Smart Form Data & Document Entry  

a. มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และรำยกำรเอกสำรประกอบ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรกรอกข้อมูล
และส่งเอกสำรประกอบเพ่ือยื่นค ำขอได้  ทั้งนี้  รูปแบบของฟอร์มและรำยกำรเอกสำรต้อง
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของแต่ละใบอนุญำต/งำนบริกำร 

b. สำมำรถดึงข้อมูลหรือเอกสำรของผู้ประกอบกำรบุคคลและนิติบุคคลแบบอัตโนมัติ โดยกำร
เชื่อมโยงข้อมูลและเอกสำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูล
ทะเบียนรำษฎร์ หรือกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เป็นต้น ทั้งนี้กำร
เชื่อมโยงข้อมูลต้องเป็นไปตำมสิทธิ์ของผู้ใช้งำน  

c. สำมำรถรองรับกำรกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กรอกข้อมูลที่อยู่อัตโนมัติ
โดยกำรระบุต ำแหน่งบนแผนที่ผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์ กำรกรอกข้อมูลที่อยู่อัตโนมัติโดยกำรระบุ
รหัสไปรษณีย์ หรือกำรกรอกข้อมูลจำกบัญชีผู้ใช้งำนให้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น 

d. สำมำรถรองรับกำรค ำนวณข้อมูลที่ส ำคัญตำมข้อมูลที่ปรำกฎในใบค ำขอ เช่น ค่ำธรรมเนียม 
ค่ำปรับ  วันที่ครบก ำหนด และรำยกำรเอกสำรประกอบ 

e. สำมำรถยื่นค ำขอหลำยใบอนุญำต/บริกำรได้ในกำรยื่นค ำขอครั้งเดียว โดยผู้ประกอบกำร
สำมำรถกรอกข้อมูลและส่งเอกสำรประกอบชุดเดียว ไม่ซ้ ำซ้อน   

f. สำมำรถบันทึกร่ำงค ำขอและเอกสำรประกอบได้ ทั้งกรณีกำรบันทึกโดยผู้ใช้งำนและกำร
บันทึกโดยอัตโนมัติ (Auto Save)  

๔) สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของค ำขอและเอกสำรประกอบตำมเงื่อนไขหรือ
ข้อก ำหนดของแต่ละใบอนุญำต/งำนบริกำร โดยรองรับกำรเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบข้อมูลจำก
หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรตรวจสอบพ้ืนที่ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กำรตรวจสอบบัญชีต้องห้ำม 
เป็นต้น  

๕) กำรยืนยันกำรส่งข้อมูล  
a. สำมำรถแก้ไข และตรวจทำน (Preview) ค ำขอและเอกสำรทั้งหมดก่อนยืนยันกำรส่งได้ 
b. สำมำรถแจ้งข้อก ำหนด หรือเงื่อนไขกำรให้บริกำรต่ำงๆ ให้ผู้ยื่นค ำขอยื่นยันก่อนกำรส่งได้ 
c. สำมำรถส่งค ำขอซ้ ำ (Resubmit) ทั้งแบบฟอร์มและเอกสำรที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติหำกเกิด

เหตุขัดข้องได้ 
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๖) สำมำรถส่งต่อข้อมูลค ำขอและเอกสำรประกอบไปยังหน่วยงำนผู้ รับผิดชอบทั้งส่วนรำชกำร
ส่วนกลำงและท้องถิ่น ตำมข้อก ำหนดของแต่ละใบอนุญำต/งำนบริกำร  

๗) สำมำรถรองรับกำรนัดหมำยกับเจ้ำหน้ำที่ตำมตำรำงงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรนัดหมำยในกำร
ตรวจสอบสถำนที่ สัมภำษณ์ หรือตรวจตัวอย่ำงสินค้ำ (Appointment Booking) เป็นต้น  

๘) สำมำรถให้ผู้ประกอบกำรตรวจสอบสถำนะของกำรยื่นค ำขอได้ทุกบริกำรเบ็ดเสร็จในที่เดียว  
รองรับกำรแจ้งเตือนแบบเชิงรุก (Proactive Notification) ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น อีเมล หรือ 
SMS เป็นต้น  

๓.๕.๖ ระบบรับช ำระเงิน (Payment) 
๑) สำมำรถค ำนวณค่ำบริกำรได้ตำมรูปแบบที่หน่วยงำนก ำหนด รองรับค่ำบริกำรประเภทต่ำงๆ เช่น 

ค่ำใบค ำขอ ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ เป็นต้น 
๒) สำมำรถรองรับกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้อย่ำงน้อยดังนี้ Credit Card, Bill Payment 

และ QR Payment  
๓) รองรับกำรเชื่อมโยง/ท ำงำนร่วมกับระบบ National e-Payment รวมถึงแพลตฟอร์มกลำงที่

ให้บริกำรโดยกรมบัญชีกลำงได้ 
๔) สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรรับช ำระเงินในกรณีที่ผู้ประกอบกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงของ

ธนำคำร เช่น Bill Payment / QR Payment  และจัดท ำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  
๕) สำมำรถจัดท ำรำยงำนที่ส ำคัญเพ่ือตรวจสอบสถำนะกำรรับช ำระเงินและกำรน ำส่งคลัง  

๓.๕.๗ ระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพของกำรบริกำร (Service Performance Management) 
๑) สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อตกลงระดับกำรให้บริกำรรำยค ำขอ 

a. สำมำรถติดตำมสถำนะและระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรรำยค ำขอตำมข้อตกลงระดับกำร
ให้บริกำร (SLA)  และกำรด ำเนินงำนรำยขั้นตอนตำมข้อตกลงระดับกำรปฏิบัติงำน (OLA)  

b. สำมำรถค ำนวณวันครบก ำหนดโดยค ำนึงถึงวันหยุดต่ำงๆ ให้ถูกต้อง และแสดงผลผ่ำน
หน้ำจอให้เห็นค ำขอที่ครบก ำหนดหรือเลยก ำหนดได้โดยง่ำย   

c. สำมำรถแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อใกล้ครบก ำหนดหรือเกินก ำหนด SLA ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น อีเมล SMS เป็นต้น 

d. สำมำรถแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชำในกรณีที่เกินก ำหนด SLA เป็นระยะเวลำนำน (Escalation)   
๒) สำมำรถรองรับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (Satisfaction Survey) ในรูปแบบต่ำงๆ 

เช่น แบบสอบถำมเมื่อเข้ำใช้งำน หรือแบบสอบถำมเม่ือส่งค ำขอแล้วเสร็จ เป็นต้น โดยรองรับกำร
ก ำหนดแบบค ำถำม กำรบันทึกผลส ำรวจ และกำรจัดสรุปผล 

๓) สำมำรถรองรับกำรจัดท ำสถิติงำนบริกำรที่ส ำคัญต่ำงๆ (Service Statistics)  

๓.๕.๘ ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลบัญชผีู้ใช้งำน (Customer Account Management) 
๑) สำมำรถบันทึก แก้ไข หรือเรียกดู ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลติดต่อสื่อสำร (Profile and Contact 

Information) 
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a. สำมำรถบันทึก จัดเก็บ แก้ไข และแสดงข้อมูลที่จ ำเป็น เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่สถำนประกอบกำร 
เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล เป็นต้น 

b. สำมำรถตรวจสอบยืนยัน (Verify) ข้อมูลช่องทำงติดต่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล หรือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ว่ำเป็นที่อยู่ที่ถูกต้องสำมำรถติดต่อได้จริง 

c. สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวส่วนตัวแบบอัตโนมัติจำกระบบยืนยันตัวตน และเชื่อมโยงจำก
หน่วยงำนภำครัฐ เช่น ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ หรือข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เป็นต้น 
ทั้งนีก้ำรเชื่อมโยงข้อมูลต้องเป็นไปตำมสิทธิ์ของผู้ใช้งำน 

d. สำมำรถแก้ไขหรือระบุข้อมูลที่อยู่อำศัยโดยใช้ แผนที่ผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์ (Google Maps) ได้ 
๒) สำมำรถจัดเก็บและเรียกดูประวัติกำรยื่นค ำขอ สถำนะของค ำขอ และสำมำรถดูรำยละเอียดของ

แต่ละค ำขอ เช่น แบบฟอร์มที่กรอก เอกสำรประกอบ ประวัติกำรพิจำรณำรตั้งแต่ต้นจนจบได้ 
(License Application History & Details) 

๓) สำมำรถจัดเก็บและเรียกดูใบอนุญำตอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบกำรได้รับจำกหน่วยงำน (Digital 
Permits)  
a. สำมำรถประมวลหรือตรวจสอบวันหมดอำยุของใบอนุญำตได้ และจัดให้มีกำรแจ้งวัน

หมดอำยุทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น อีเมล หรือ SMS เป็นต้น   
b. สำมำรถเรียกดู ดำวน์โหลด และสั่งพิมพ์ ใบอนุญำตได้ พร้อมบันทึกประวัติกำรดำวน์โหลด

และประวัติกำรสั่งพิมพ์ได้ 
c. สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรยื่นเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต่ออำยุ หรือยกเลิกใบอนุญำตได้โดยง่ำย  

๔) สำมำรถจัดเก็บ เรียกดู และบริหำรจัดกำรเอกสำร (Documents / Correspondents) ได ้
a. สำมำรถจัดเก็บและเรียกดูเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น ค ำขอ เอกสำร

ประกอบ บันทึกจำกเจ้ำหน้ำที่ และใบอนุญำตได้  โดยสำมำรถค้นหำและเข้ำถึงเอกสำรด้วย
เกณฑ์กำรค้นหำต่ำงๆ  

b. มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเพ่ือกันกำรเปลี่ยนแปลงเอกสำร 
c. สำมำรถจัดเก็บเอกสำรได้ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  

๕) สำมำรถจัดเก็บและเรียกดูรำยกำรช ำระเงินได้ (Payment) รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรท ำ
รำยกำรเพื่อช ำระเงินออนไลน์ได้โดยง่ำย 

๓.๕.๙ ระบบกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Agency Fulfillment) 
๑) สำมำรถเรียกดูรำยกำรค ำขอที่ต้องด ำเนินกำร รำยละเอียดค ำขอ และเอกสำรประกอบทั้งหมดได้ 

ตำมสิทธิ์ที่เจ้ำหน้ำที่แต่ละท่ำนได้รับ 
๒) สำมำรถรองรับขั้นตอนกำรอนุมัติอนุญำต/กำรให้บริกำร (Workflow) ตำมรูปแบบที่หน่วยงำน

ก ำหนด 
๓) สำมำรถแสดงผลผ่ำนหน้ำจอโดยใช้สีหรือสัญลักษณ์ให้เจ้ำหน้ำที่เห็นรำยกำรค ำขอที่มีสถำนะ

ต่ำงๆ ได้ เช่น ค ำขอที่เจ้ำหน้ำที่ต้องด ำเนินกำร ค ำขอที่รอผู้ประกอบกำรด ำเนินกำร หรือค ำขอที่
เลยก ำหนด 



 
 

 

 ส ำนักงำนรฐับำลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ๑๒/๑๖ 
 

๔) สำมำรถสร้ำงเอกสำรส ำคัญที่เป็นทำงกำร ตำมรูปแบบที่หน่วยงำนก ำหนด เช่น แบบฟอร์มค ำขอ 
หนังสือพิจำรณำค ำขอ เป็นต้น  สำมำรถสั่งพิมพ์ (Print) และดำวน์โหลดเอกสำรดังกล่ำว รวมทั้ง
บันทึกประวัติกำรสั่งพิมพ์และดำวน์โหลดได ้

๕) เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำรพิจำรณำ รำยกำรเอกสำรที่ต้องแก้ไข 
ค่ำธรรมเนียม และสำมำรถแนบเอกสำรประกอบเพ่ือสื่อสำรแก่ผู้ประกอบกำรได้  และบันทึก
ประวัติกำรปรับปรุงสถำนะ 

๖) สำมำรถแจ้งเตือนเจ้ำหน้ำที่เมื่อผู้ประกอบกำรยื่นข้อมูล หรือปรับปรุงเอกสำร/สถำนที่ตำมข้อสั่งกำร   

๓.๕.๑๐ ระบบรำยงำน ระบบวิเครำะห์และแสดงผลข้อมูล (Reporting & Business Intelligence) 
๑) จัดท ำรำยงำนในรูปแบบต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งำน เช่น  

• ผู้ประกอบกำร   
• เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
• เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วม  
• เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูและระบบระดับกลำงและระดับหน่วยงำน  

๒) สำมำรถแสดงผลรำยงำนในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น ในรูปแบบกรำฟชนิดต่ำงๆ หรือ
ตำรำงข้อมูล  

๓) สำมำรถแสดงผลรำยงำนในรูปแบบของระบบรำยงำนเชิงหลำยมิติ ที่สำมำรถ Filter, Slice & 
Dice, Drill Down, Drill- Through เพ่ือวิเครำะห์หรือเรียกดูข้อมูลที่เก่ียวเนื่องกันได้  

๔) สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงผลรำยงำนได้อย่ำงคล่องตัว 
๕) สำมำรถบันทึกหรือส่งออกรำยงำนในรูปแบบไฟล์ PDF และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่ำงน้อย 

๓.๕.๑๑ ระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ (Supporting Functions)  
๑) บริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำน (User Administration) 

a. ผู้ดูแลระบบสำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบบัญชีผู้ใช้งำน และก ำหนดสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้งำนได้ทุก
ประเภท  

b. ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงำน สำมำรถ เพ่ิม แก้ไข ลบบัญชีผู้ใช้งำน และก ำหนดสิทธิ์ของบัญชี
ผู้ใช้งำนระดับหน่วยงำนได้   

๒) บริหำรจัดกำรข้อมูลงำนบริกำร (Process Registry) สำมำรถบันทึกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของงำนบริกำรที่ส ำคัญ เช่น ชื่องำนบริกำร หน่วยงำน ขั้นตอนหลัก รหัสคู่มือประชำชน ระดับ
ควำมน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้ ช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียม เป็นต้น รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลจำกระบบคู่มือประชำชนเช่น ค่ำธรรมเนียม ระยะเวลำ เป็นต้น 

๓) บริหำรจัดกำรข้อมูลแบบฟอร์มค ำขอบริกำร (Form Management) สำมำรถก ำหนด บันทึกและ
แก้ไขรูปแบบและรำยละเอียดของแบบฟอร์ม  เช่น ชื่อใบค ำขอ รำยกำรข้อมูลที่ต้องกรอกทั้งแบบ 
Static และ Dynamic ชนิดและประเภทของรำยกำรข้อมูล เงื่อนไขกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ผู้ยื่นค ำขอต้องยอมรับก่อนยื่นค ำขอได้ โดยจะต้องรองรับกำร
ท ำงำนแบบ Smart Form 
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๔) บริหำรจัดกำรข้อมูลเอกสำรประกอบ (Supporting Doc Management)  สำมำรถก ำหนด 
บันทึกและแก้ไขรำยกำรเอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมค ำขอ เช่น ชื่อเอกสำร หมำยเหตุ เงื่อนไขกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรประกอบ ตัวอย่ำงเอกสำร โดยจะต้องก ำหนด
รำยกำรเอกสำรที่จ ำเป็นตำมข้อมูลในใบค ำขอได้และรองรับกำรท ำงำนแบบ Smart Doc  

๕) บริหำรจัดกำรเนื้อหำเกี่ยวกับงำนบริกำร (Web Content Management) สำมำรถก ำหนด 
บันทึกและแก้ไขข้อมูลกำรติดต่อรำชกำรตำมวงจรกำรประกอบธุรกิจและข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
รำยประเภทธุรกิจ  รวมทั้งสำมำรถบริหำรจัดกำรรูปแบบ (Layout) ของ User Interface ได ้ 

๖) บริหำรจัดกำรเนื้อหำ ชุดค ำถำม และค ำตอบเพ่ือแนะน ำขั้นตอนกำรติดต่อรำชกำรตำมประเภท
ธุรกิจ  (Information Advisor) ทั้งค ำถำมแบบ Static และ Dynamic  

๗) บริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือติดตำมประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน (SLA Definition) เช่น 
ก ำหนดเวลำในกำรแจ้งเตือนก่อนครบก ำหนดหรือเมื่อเลยก ำหนด ขั้นตอนกำรแจ้งเตือน ข้อควำม
แจ้งเตือน เป็นต้น   

๘) บริหำรจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเตือนทั้งแก่ผู้ประกอบกำรและแก่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน เช่น 
เงื่อนไขในกำรแจ้งเตือน ข้อควำม (Template) และช่องทำงกำรส่งข้อมูล  

๙) บริหำรจัดกำรเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในกำรประมวลผลต่ำงๆ (Business Rules Management) เช่น 
กำรก ำหนดใบอนุญำตที่ไม่สำมำรถยื่นขอพร้อมกันได้  กำรคิดค่ำธรรมเนียมตำมใบค ำขอ 
ตรวจสอบรำยละเอียดค ำขอฯ และหรือข้อมูลอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมกฎหมำย/
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นต้น      

๑๐) บริหำรจัดกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำนบริกำรรวมทั้งกำรรับเรื่องส่งต่อไปสู่ระบบของ
หน่วยงำนต่ำงๆ  (Workflow Definition) โดยสำมำรถก ำหนดขั้นตอนหลักรำยงำนบริกำร และ
ล ำดับของงำนบริกำรที่เก่ียวเนื่องกัน (Process Dependency)  

๑๑) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในข้อ ๑) – ๑๐) ต้องด ำเนินกำรได้ผ่ำนหน้ำจอและทีละหลำยรำยกำร 
(Bulk)  มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล สำมำรถก ำหนดวันที่กำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลจะมีผลทั้งวันเริ่มต้นและสิ้นสุด และมีกำรบันทึกประวัติกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเรียกดู
ในภำยหลังได้ 

๓.๕.๑๒ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Intergration)  
๑) รองรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่ำงๆ ของหน่วยงำนทั้งในแบบ Online และ Batch ตำม

มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลต่ำงๆ  
๒) รองรับกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลต่ำงๆ  
๓) รองรับกำรเชื่อมโยงเพ่ือดึงข้อมูล เอกสำร ฐำนทะเบียน หรือฐำนข้อมูลใบอนุญำตต่ำงๆ ที่ภำครัฐมี  
๔) รองรับกำรเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบค ำขอ เช่น เขตผังเมือง หรือบัญชีต้องห้ำมต่ำงๆ  
๕) รองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบงำนอนุมัติอนุญำตของหน่วยงำน เช่น เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ส่งต่อค ำขอ 

รับข้อมูลสถำนะกำรด ำเนินงำน  
๖) รองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบยืนยันตัวตน 
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๗) รองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบรับช ำระเงิน National e-Payment หรือระบบกลำงฯ ที่กรมบัญชีกลำง
ให้บริกำร เพ่ือรับช ำระเงิน จัดท ำใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิน 

๘) มีกำรบันทึกประวัติกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลที่สำมำรถเรียกดูได้ 
๙) สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงได้  เช่น กำรก ำหนด End 

Point, รำยกำรกำรข้อมูลที่จะต้องแลกเปลี่ยน และกำรแปลงข้อมูล 

๓.๕.๑๓ คุณสมบัติทำงเทคนิคอ่ืนๆ (Technical Requirements)  
ระบบจะต้องรองรับคุณสมบัติทำงเทคนิคอ่ืนๆ ที่ส ำคัญ เช่น  
๑) รองรับกำรตรวจสอบสถำนะกำรท ำงำนของระบบได้โดยง่ำย (Application & System 

Monitoring) 
๒) มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถขยำยขนำดเพ่ือรองรับธุรกรรมที่จะเติบโตขึ้นในอนำคต  (Scalability)   
๓) มีอัตรำควำมพร้อมใช้งำนและควำมน่ำเชื่อถือของระบบสูง (Availability & Reliability)  
๔) มีควำมม่ันคงปลอดภัย (System Security)  
๕) มีกำรส ำรองข้อมูลและกำรกู้คืน (Backup & Recovery)  
๖) มีกำรจัดเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลตำมควำมเหมำะสม (Archive & Purge)   

๔. กำรเสนอข้อมูล 

ผู้เสนอข้อมูลจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๔.๑ ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติผู้เสนอข้อมูล จ ำนวน ๑ ชุด โดยมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

๑) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ระยะเวลำไม่เกิน ๙๐ วัน) บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) ส ำเนำใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

๒) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ระยะเวลำ
ไม่เกิน ๙๐ วัน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) บัญชีผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) และส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ 
บอจ.๕) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

๓) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนท ำ
กำรแทน จะต้องระบุในหนังสือมอบอ ำนำจให้ชัดเจนว่ำมีอ ำนำจในกำรเสนอรำคำแทน หรือท ำกำรใน
เรื่องใด ทั้งนี้ จะต้องปิดอำกรแสตมป์ให้ครบถ้วนตำมกฎหมำย (พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

๔.๒ ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเพ่ือพิจำรณำ จ ำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลบริษัท  ตำมข้อ ๓.๑ 
๒) ผลงำนอ้ำงอิง ตำมข้อ ๓.๒ 
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๓) แผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/ระบบงำน/ซอฟต์แวร์ที่น ำเสนอ ตำมข้อ ๓.๓ 
๔) ควำมสำมำรถของผลิตภัณฑ์/ระบบงำน/ซอฟต์แวร์ที่น ำเสนอ ตำมข้อ ๓.๕  โดยจัดท ำตำมรูปแบบดังนี้ 

คุณสมบัติของระบบที่ สรอ. 
ก ำหนด 

รูปแบบกำรท ำงำนตำม
คุณสมบัติ 

ค ำอธิบำย/เอกสำรอ้ำงอิง 

    

๔.๑) รูปแบบกำรท ำงำนตำมคุณสมบัติ 
• Standard  ระบบที่น ำเสนอสำมำรถพัฒนำให้มีคุณสมบัติที่ต้องกำรได้โดยกำรตั้งค่ำ 

(Configuration) พร้อมใช้งำนได้ทันที โปรดอธิบำยกำรท ำงำนของระบบและกำรตั้งค่ำ 
• Customization ระบบที่น ำเสนอสำมำรถพัฒนำให้มีคุณสมบัติที่ต้องกำรได้โดยกำรพัฒนำ

ระบบเพ่ิมเติมซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำโปรแกรมและฐำนข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดอธิบำยแนว
ทำงกำร 

• Workaround ระบบที่น ำเสนอสำมำรถพัฒนำให้มีคุณสมบัติที่ต้องกำรได้โดยกำรใช้ทำงเลือกอ่ืนๆ  
• Not Supported ไม่สำมำรถรองรับได้  

๔.๒) ค ำอธิบำย / เอกสำรอ้ำงอิง 
• ในกรณี Standard / Customization ให้อธิบำยกำรท ำงำนของระบบ และเอกสำรอ้ำงอิง

หรือภำพประกอบหน้ำจอเพ่ือสร้ำงควำมชัดเจน   
• ในกรณี Workaround : ให้อธิบำยทำงเลือกอื่นที่น ำเสนอ 

๕) ควำมสำมำรถของผลิตภัณฑ์/ระบบงำน/ซอฟต์แวร์ ที่ดีกว่ำคุณสมบัติที่ สรอ. ก ำหนด และ
เอกสำรอ้ำงอิงหรือภำพประกอบ 

๖) สถำปัตยกรรมของระบบ (System Architecture Diagram) และสถำปัตยกรรมกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
(Integration Architecture) ระบบ Messaging, Workflow ที่เก่ียวข้อง  

๗) ระบุซอฟต์แวร์ ฐำนข้อมูล ภำษำและเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในกำรพัฒนำ (Application, Database, 
Operating System, Third Parties Software, etc.)  

๘) ระบุฮำร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติกำร และซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนำดเครื่องแม่ข่ำย ให้
สำมำรถรองรับปริมำณธุรกรรมได้ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ธุรกรรมต่อปี อัตรำกำรเติบโตของธุรกรรม 
๑๐% ต่อปี เป็นระยะเวลำ ๕ ปี        

๙) แผนกำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตของโครงกำร  
๑๐) วิธีกำรพัฒนำระบบให้รองรับบริกำรเพิ่มเติมในอนำคต   
๑๑) เงื่อนไขกำรรับประกันและกำรบริกำรหลังกำรขำย 
๑๒) งบประมำณท่ีต้องใช้ด ำเนินงำน โดยแบ่งเป็น 

๑๒.๑) ค่ำลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์/ระบบงำนหลักที่เสนอ – โดยให้ระบุ รูปแบบกำรคิดค่ำบริกำร เช่น 
by CPU, by Users, by Transaction และอัตรำค่ำบริกำรในปีแรกและปีถัดไป  (MA)  

๑๒.๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบงำน (Customization) โดยแบ่งเป็นรำคำในกำรพัฒนำระบบให้
รองรับ ๓๐๐ งำนบริกำร และค่ำบ ำรุงรักษำระบบในปีแรกและปีถัดไป 



 
 

 

 ส ำนักงำนรฐับำลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ๑๖/๑๖ 
 

๑๒.๓) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ ยวข้องของหน่วยงำน (Legacy System 
Integration)  

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

สรอ. จะด ำเนินกำร โดยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

๑) ส่งโทรสำร หรืออีเมลเชิญชวนผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลตำมรำยชื่อที่เห็นสมควร และติดประกำศเชิญชวนเป็นกำรทั่วไป
บนเว็บไซต์ของ สรอ. 

๒) เชิญผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลที ่สรอ. เห็นสมควรเข้ำมำน ำเสนอและให้ข้อมูล  
๓) ผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลที่ไม่เข้ำมำน ำเสนอหรือไม่ให้ข้อมูลตำมก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ และ สรอ. สงวนสิทธิ์ที่จะ

พิจำรณำเชิญผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลรำยอื่นเข้ำมำน ำเสนอและให้ข้อมูลแทน 
๔) คัดเลือกผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลที่เหมำะสม เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

ทั้งนี้ กำรขอข้อมูลส ำหรับพิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนในครั้งนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อรวบรวมรำยชื่อ
บริษัท และข้อเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรซึ่งครอบคลุมถึงรำยละเอียดของบริษัท และผลิตภัณฑ์ แผนและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน งบประมำณที่ต้องใช้ รูปแบบและระดับกำรให้บรกิำร เป็นต้น สรอ. จะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประกอบกำรตัดสนิใจ
ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร แต่จะยังไม่น ำมำใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรท ำสัญญำ ซึ่งต้องด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป โดย สรอ. สงวนสิทธ์ิ 

- ในกำรออกข้อก ำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ผู้เสนอข้อมูลทรำบก่อนก ำหนดกำรยื่นเสนอข้อมูล 
- ในกำรจัดให้ผู้ยื่นเสนอข้อมูลช้ีแจงรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยต้องอยู่บนฐำนของกำรเสนอข้อมูลเดิมและไม่ท ำให้

สำระส ำคัญของกำรเสนอข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
- ในกำรที่จะพิจำรณำคัดเลือกผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลรำยใดรำยหนึ่งหรือหลำยรำย หรือไม่คัดเลือกผู้สนใจยื่นเสนอ

ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำยกเลิกกำรเข้ำคัดเลือกของผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลรำยใดรำย
หนึ่ง หำกพบว่ำข้อมูลที่ได้รับพิจำรณำคัดเลือกไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ที่จะพิจำรณำข้อเสนองำนเป็นกำรภำยใน 
โดยผลกำรตัดสินของ สรอ. ถือเป็นที่สิ้นสุด โดย สรอ. ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งรำยละเอียดหรือช้ีแจงเหตุผลใดๆ ให้ผู้เสนอ
ข้อมูลทรำบ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลตกลงจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยใดๆ จำก สรอ. กำรพิจำรณำและตัดสิน
คัดเลือกจะพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสม โดยไม่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงรำคำต่ ำสุด อนึ่ง กำรตัดสินของ สรอ. ถือ
เป็นที่สุดโดยเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่ยื่นให้ สรอ. พิจำรณำถือเป็นสิทธ์ิของ สรอ. ผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลจะขอเรียกคืนไม่ได้ 

 

๖. ผู้ติดตอ่กรณีตอ้งกำรข้อมูลเพิ่มเติม 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  
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