
 

 

                                 

(ร่าง) ขอบเขตโครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลาง 

ตาม“พระราชบญัญตัิหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562”  ระยะท่ี 1 

ของ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

1. ความเป็นมา 

          ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 
2562 กําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดทําร่าง
กฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบเน้ือหาของร่างกฎหมายที่เก่ียวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ และการกําหนดโทษอาญา เพ่ือให้การตรากฎหมาย
เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็น ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายภายหลัง เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งน้ี ตามนัย
มาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ร่วมกับ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเช่ือมโยงใน
ลักษณะของระบบกลาง เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสําหรับ
รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมายหรือร่างกฎหมายรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว 
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของประเทศได้ โดยในการดําเนินงานตามร่าง
ขอบเขตการดําเนินงานน้ี จะเป็นการดําเนินงานในระยะที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของระบบรับฟังความ
คิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ทั้งน้ี สพร. มีแผนในการพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพใน
ด้านต่างๆ ของ ระบบกลางอย่างต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อบัญญัติของกฎหมายที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลด้านกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) และข้อมูลด้านกฎหมายของรัฐทั้งหมดในประเทศ ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าใจเน้ือหา
สาระของกฎหมายได้ง่าย 

 

 



 

 

2. คํานิยาม 

                    ผู้เสนอราคา          หมายถึง   ผู้ที่ย่ืนข้อเสนอโครงการ  

ผู้รับจ้าง    หมายถึง   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ สํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

  ผู้ว่าจ้าง และ สพร.  หมายถึง    สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

ระบบกลาง  หมายถึง   ระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่าง
กฎหมายและการ ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สคก.      หมายถึง    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

วันทําการ        หมายถึง    วันจันทร์ – ศุกร์ 

   เวลาทําการ     หมายถึง    เวลา 8.30 – 17.30 น. ในวันทําการ 

 
3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการพัฒนาระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี  

3.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดโครงการ กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ และจัดทําแผนการ
ดําเนินโครงการฯ  

3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมบุคลากรที่สามารถให้คําปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ 
โดยจะต้องมีการประชุมร่วมกับคณะทํางานโครงการฯ ของผู้ว่าจ้าง ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

3.3 ผู้รับจ้างต้องสํารวจ รวบรวม ศึกษา กรอบแนวคิด กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement ) ในการ
พัฒนาระบบงาน ตามท่ีกําหนดด้านล่างน้ี  

3.3.1 สํารวจ เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในส่วน 
function และ  non-function เพ่ือรองรับการจัดทําระบบให้มีคุณสมบัติต่างๆ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวก ก. 

3.3.2 ศึกษา เครื่องมือ มาตรฐาน และแนวทางต่างๆ ที่ สพร. ใช้การพัฒนาระบบ เช่น 
ระบบจัดเก็บและควบคุมรหัสต้นฉบับ (Source Control) การทดสอบ การ
รายงานและติดตามผลการแก้ไขระบบงาน (Issue Tracking) วิธีการพัฒนา API 
และการรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

3.3.3 สํารวจ วิเคราะห์ ระบบเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เซิร์ฟเวอร์ ที่ผู้ว่าจ้างมี หรือผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาได้ เพ่ือกําหนด System 
Architecture ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติตามภาคผนวก ก.  



 

 

3.4 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการนําเสนอสรุปรายการความต้องการของระบบงาน (Software 
Requirement  Specifications : SRS) ของระบบ ตามภาคผนวก ก. ต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
ของผู้ว่าจ้างที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบฯ โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
ของผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิให้ผู้รับจ้างดําเนินการปรับปรุงแก้ไขรายการความต้องการของระบบงานท่ี
ต้องการมีการสํารวจเพ่ิมเติมได้  

3.5 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการออกแบบระบบงานตามข้อกําหนดในเอกสารสรุปความต้องการของ
ระบบงาน  พร้อมทั้งจัดทําเอกสารต่างๆ ดังน้ี 

3.5.1 เอกสารการออกแบบด้าน User Interface และ User Experience  ของ     
ระบบงานตามภาคผนวก ก. ในรูปแบบเอกสาร เช่น Wireframe เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังน้ี 
3.5.1.1 หน้าจอ User Interface ของหน้าจอหลักของระบบตามที่ผู้ ว่าจ้าง

กําหนด 
3.5.1.2 ออกแบบโครงสร้างแผนผังเวบไซต์ (Site Map) และการบอกตําแหน่ง 

(Screen Navigation Design) 
3.5.2  เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่สามารถทํางานบนโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างมี หรือสามารถจัดหาได้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
3.5.2.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 
3.5.2.2 ไดอะแกรมของระบบงานในรูปแบบเอกสารที่จําเป็น 
3.5.2.3 เอกสารข้อมูลเก่ียวกับฐานข้อมูลของระบบงาน เช่น Data Dictionary 

และ ER Diagram 
3.5.2.4  รายละเอียด Infrastructure  Server ของระบบงาน เป็นอย่างน้อย     

เช่น  
3.5.2.4.1 OS Version เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการ พร้อมเลขรุ่น 

(version) ที่ชัดเจน    
3.5.2.4.2  Software Package Installation ที่ใช้งาน พร้อมเลขรุ่น    

(version) เช่น ซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมในการ
ติดต่อฐานข้อมูล หรือระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานในระบบ 
กลาง  

3.5.2.4.3 Network เช่น ข้อมูล IP Address ข้อมูลการเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

3.5.2.4.4  Security เช่น ข้อมูลการเปิด-ปิด Firewall port รวมทั้ง 
ข้อมูลการทํา Hardening 

3.5.2.5  ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างมี  หรือ 
สามารถจัดหาได้เพ่ือรองรับความสามารถต่างๆ ของระบบเพ่ิมเติมใน
อนาคต 



 

 

3.5.3  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้รับจ้างออกแบบ และ
คุณสมบัติที่ต้องการตามที่ระบุในภาคผนวก ก. 

3.6 ผู้ รับจ้างต้องพัฒนาระบบกลางสําหรับการทดสอบภายใน  (Alpha Testing) โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

3.6.1 พัฒนาระบบกลางสําหรับใช้ทดสอบภายใน พร้อมติดต้ังระบบดังกล่าวให้ผู้
ว่าจ้างร่วมทดสอบ 

3.6.2 จัดฝึกอบรม พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ผู้ที่จะร่วมทดสอบ
ภายใน (alpha testing) 

3.6.3 นําเข้าข้อมูลต่างๆ เพ่ือทดสอบภายในตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ 
3.6.4 จัดทําสรุปผลการทดสอบภายใน พร้อมข้อเสนอแนะสิ่งที่ ต้องปรับปรุง/

ดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือการทดสอบช่วงนําร่อง (Beta Testing)  
3.7   ผู้รับจ้างต้องทําการปรับปรุง ทดสอบ และติดต้ังระบบกลาง สําหรับทดสอบช่วงนําร่อง (Beta     

Testing) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
3.7.1 ปรับปรุงระบบกลางสําหรับทดสอบช่วงนําร่อง 
3.7.2 ทดสอบการทํางานของระบบกลางร่วมกับผู้ว่าจ้าง และผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่มี

ส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบฯ 
3.7.3 แจ้งรายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียม ให้เพียงพอต่อการ

ทดสอบช่วงนําร่อง 
3.7.4 ติดต้ังระบบกลาง สําหรับการทดสอบช่วงนําร่อง โดยจะต้องติดต้ังในโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียม หรือเสนอติดต้ังในระบบ Cloud ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลที่ผู้ ว่าจ้างเห็นชอบ เ ช่น Amazon AWS  Google  
Microsoft หรืออ่ืน ๆ 

3.7.5 จัดทําสรุปผลการทดสอบภายใน พร้อมข้อเสนอแนะสิ่งที่ ต้องปรับปรุง/
ดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือการใช้งานในวงกว้าง (Production) 

3.8 ผู้รับจ้างต้องทําการปรับปรุง ทดสอบ และติดต้ังระบบกลาง สําหรับใช้งานในวงกว้าง  
(Production) โดยจะต้องผ่านการทดสอบ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ดังน้ี 

3.8.1 ปรับปรุงระบบกลางให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งานในวงกว้าง 
3.8.2 ทดสอบการทํางานของระบบกลางร่วมกับผู้ว่าจ้าง และผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่มี

ส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบฯ โดยครอบคลุมถึง 
3.8.2.1 การทดสอบการใช้งานจากมุมมองผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) 
3.8.2.2 การทดสอบด้านประสิทธิภาพของระบบงาน (Performance Test)  
3.8.2.3 การทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Test) จนกว่าจะผ่าน

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
เ ช่น ISO 27001 หรือ Compliance อ่ืน ๆ เป็นต้น โดยเป็นการ



 

 

ทดสอบร่วมกับผู้ ว่าจ้าง หรือให้ผู้ ว่าจ้างใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ว่าจ้าง
ทดสอบ 

3.8.2.4 ทดสอบการสํารองข้อมูลและการกู้คืนระบบ (Backup & Restore)  
3.8.3 แจ้งรายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียม ให้เพียงพอต่อการใช้

งานในวงกว้าง 
3.8.4 ติดต้ังระบบกลาง สําหรับการทดสอบช่วงใช้งานจริงหลังจากทดสอบเรียบร้อย

แล้ว โดยจะต้องติดต้ังในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียม หรือเสนอ
ติดต้ังในระบบ Cloud ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เช่น 
Amazon AWS  Google  Microsoft หรืออ่ืน ๆ 

3.9 ผู้รับจ้างต้องอธิบายข้ันตอนกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานที่มีการพัฒนาเสร็จ        
สมบรูณ์แล้ว ( ฺBuild Procedure) และวิธีการติดต้ังซอฟต์แวร์ทั้งหมด (Installation) ให้อยู่
ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือ โปรแกรมชุด (Script Program) เป็นอย่างน้อย  

3.10 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดเตรียมหลักสูตรการอบรม จัดฝึกอบรมให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อม      
จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานระบบที่เก่ียวข้อง เช่น  คู่มือนักพัฒนาระบบ (Developer 
Manual)  คู่มือผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)  คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) 
คู่มือบริการจัดการระบบ (Operation)  และเอกสารคู่มือการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (FAQ) 
เป็นต้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรฎียมสถานที่และอุปกรณ์ในการอบรมรวมทั้ง
รับผิดชอบในส่วนของค่าวิทยากร(หากมี) ค่าเอกสารประกอบการอบรม รวมท้ังอาหาร
กลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรม โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยอย่างน้อย จํานวน 
5 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.10.1 หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (User) - สําหรับผู้ใช้ของหน่วยงานรัฐ จํานวนอย่างน้อย 
100 คน 

3.10.2 หลักสูตรผู้ดูแลระบบ (Admin User) - สําหรับผู้ใช้ของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จํานวนอย่างน้อย 20 คน 

3.10.3 หลักสูตรผู้ดูแลระบบ (System Admin) และบริหารจัดการระบบ (Operation) 
- สําหรับผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการการบํารุงรักษาระบบ การ
บริหารจัดการระบบ จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

3.10.4 หลักสูตรสําหรับนักพัฒนา (Developer) - สําหรับนักพัฒนา โดยนําเสนอ
เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนา  อธิบาย source code ตัวอย่าง  สถาปัตยกรรม
ระบบ ฐานข้อมูล และการขยายระบบ เป็นต้น จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

3.10.5 หลักสูตรการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (FAQ) - สําหรับ Contact Center จํานวน
อย่างน้อย 10 คน 
 
ทั้งน้ีผู้รับจ้างต้องนําเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนวัน

อบรม 



 

 

3.11 การบริหารและติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
ผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมประชุมกับทางผู้ว่าจ้าง เพ่ือรายงานความก้าวหน้าโครงการ หรือผล
การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบ ปัญหาที่พบ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขของผู้รับจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
โดยจัดทําเป็นเอกสารนําเสนอในรูปแบบ Presentation ให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อยเดือนละ 
2 ครั้ง (หากมีความจําเป็นเร่งด่วนทางผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งประชุมกับทางผู้ว่าจ้าง
เป็นรายกรณีไป) พร้อมจัดทํารายงานการประชุม (Minute of Meeting)  ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 
 

4. ระยะเวลาการดําเนินการ  
       ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง และต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้แล้วเสร็จ
ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 
5. การส่งมอบงาน 

        ผู้ว่าจ้างตกลงจะชําระเงินให้ผู้รับจ้างเป็นรายงวด จํานวน 5 งวด เมือ่ผู้รับจ้างได้ดําเนินงาน
ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารฉบับน้ีถูกต้องครบถ้วน ดังน้ี  

 งวดที่ 1 ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันที่ลง
นามในสญัญา โดยส่งผลการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานข้อ 3.1-3.6 เป็นจาํนวน2 
ชุด ดังน้ี 

o แผนการดําเนินงานโครงการ ตามข้อกําหนดคุณสมบัติขั้นตํ่าข้อ 3.1 
o ผลการออกแบบระบบกลาง ตามข้อกําหนดคุณสมบัติขั้นตํ่าข้อ 3.5 
o เอกสารการประชุมทุกคร้ังที่เข้าดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วย รายงานการ

ประชุมเริ่มต้นโครงการ รายงานการประชุมสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน 
เป็นต้น 

o เอกสารอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด (ถ้ามี) 
 งวดที่ 2 ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 160 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันที่ลง

นามในสญัญา โดยส่งผลการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานข้อ 3.6 เป็นจํานวน 2 ชุด 
ดังน้ี 

o รหัสต้นฉบับ (Source Code) ระบบกลางสําหรับใช้ทดสอบภายใน (Alpha 
testing) 

o รายงานผลการติดต้ังระบบกลางเพ่ือใช้ทดสอบภายใน (Alpha testing) 
o รายงานผลการจัดฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการอบรม สําหรับผู้ทีจ่ะร่วม

ทดสอบภายใน (Alpha testing) 
o รายงานสรุปผลการทดสอบภายใน พร้อมข้อเสนอแนะสิง่ที่ต้องปรับปรุง/ดําเนินการ

เพ่ิมเติม เพ่ือการทดสอบช่วงนําร่อง (Beta Testing)  
o รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดําเนินงาน ข้อ 3.11 
o เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด (ถ้ามี) 



 

 

 งวดที่ 3 ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 240 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันที่ลง
นามในสญัญา โดยส่งผลการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงาน 3.7 เป็นจํานวน 2 ชุด 
ดังน้ี 

o รหัสต้นฉบับ (Source Code) ระบบกลางสําหรับใช้ทดสอบช่วงนําร่อง (Beta 
Testing) 

o รายงานผลการติดต้ังระบบกลางเพ่ือใช้ทดสอบช่วงนําร่อง (Beta Testing) 
o รายงานสรุปผลการทดสอบช่วงนําร่อง (Beta Testing) พร้อมข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง/ดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือการใช้งานในวงกว้าง (Production) 
o รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดําเนินงาน ข้อ 3.11 
o เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด (ถ้ามี) 

 งวดที่ 4 ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 300 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันที่ลง
นามในสญัญา โดยส่งผลการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานข้อ 3.8 เป็นจํานวน 2 ชุด 
ดังน้ี 

o รหัสต้นฉบับ (Source Code) ระบบกลางฉบับสมบูรณ ์พร้อมใช้งานในวงกว้าง 
o รายงานผลการทดสอบการทํางานของระบบกลาง ครอบคลุมถึง 

 รายงานผลการทดสอบการใช้งานจากมุมมองผู้ใช้งาน (User Acceptance 
Test) 

 รายงานผลการทดสอบด้านประสิทธิภาพของระบบงาน (Performance 
Test)  

 รายงานผลการทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Test) 
 รายงานผลการทดสอบการสํารองข้อมูลและการกู้คืนระบบ (Backup & 

Restore)  
o รายงานผลการติดต้ังระบบกลางเพ่ือใช้งานในวงกว้าง (Production) 
o รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดําเนินงาน ข้อ 3.11 
o เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด (ถ้ามี) 

 งวดที่ 5 ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 360 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันที่ลง
นามในสญัญา โดยส่งผลการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานข้อ 3.10 เป็นจํานวน 2 
ชุด ดังน้ี 

o เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ จําแนกตามกลุ่มผูใ้ช้งาน อย่างน้อย ดังน้ี 
 เอกสารคู่มือสาํหรับผู้ใช้งานระบบ 
 เอกสารคู่มือสาํหรับผู้ดูแลระบบ 
 เอกสารคู่มือสาํหรับผู้พัฒนาระบบ (Development Manual) ซึ่ง

ครอบคลุมถึงการใช้งาน API ที่พัฒนาขึ้น และการเข้าถึง และเช่ือมโยง
ข้อมูลต่างๆ ในระบบ 

 เอกสารคู่มือสาํหรับการบริหารจัดการระบบ (Operation Manual) 
 เอกสารคู่มือการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (FAQ) 

o รายงานผลการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ผู้พัฒนาระบบ  และบริหารจัดการ
ระบบ 



 

 

o รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดําเนินงาน ข้อ 3.11 
o เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
ทั้งน้ีเอกสารทั้งหมดที่ส่งมอบ ให้ส่งมอบเป็นเอกสาร และขอ้มูลดิจิทัลที่สามารถแก้ไขได้ (Word 

processing หรือ Spreadsheet) รวมถึงไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบ portable document format (pdf) ในสื่อ
บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบ Thumb drive 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   ภาค ผนวก ก.  

                             คุณสมบัติของระบบกลาง 

               ตาม“พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมาย 

          และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562”  ระยะท่ี 1 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 เว็บไซต์ระบบกลาง 

1.1.1 รองรับการใช้งานผ่าน Web-browser ได้แก่ Internet Explorer version 11 ขึ้น
ไป    Microsoft Edge Chromium   Google Chrome   Firefox  และ  Safari 
เป็นต้น 

1.1.2 ออกแบบระบบในลักษณะ Responsive web design เพ่ือแสดงผลในอุปกรณ์ที่
หน้าจอแตกต่างกัน และรองรับการแสดงผลสําหรับผู้ ใ ช้งานที่มีความเร็ว
อินเทอร์เน็ตตํ่า (Low bandwidth Internet) 

1.1.3 มีระบบจัดการเว็บไซต์แยกเป็นส่วนหน้าบ้าน (Front End) สําหรับประชาชน และ
หลังบ้าน (Back End) สําหรับผู้ที่มีสิทธ์ิตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

1.1.4 มีระบบ Theme และ Layout ซึ่งสามารถออกแบบ และนําไปปรับใช้งานภายหลัง
ได้ 

1.1.5 รองรับการทํา SEO สําหรับการค้นหาจาก Search Engine เช่น Google เป็นต้น 
1.1.6 ออกแบบให้รองรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ความบกพร่อง

ทางสายตา การได้ยินเสียง หรือการพูด รวมถึงผู้ที่ไม่รู้หนังสือ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ด้วย เช่น ต้องมีระบบการอ่านออกเสียง เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ขั้ น ตํ่ า ที่ กํ า หนด ไ ว้ ใ น  Thai Web Content Accessibility Guidelines หรื อ
มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 

1.1.7 มีเน้ือหาในส่วนทั่วไป อย่างน้อย ดังน้ี 
1.1.7.1   กล่องสืบค้น (Search box) 
1.1.7.2   เมนูการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบกลางในส่วนต่าง ๆ 
1.1.7.3   การลงช่ือเข้าใช้งาน (Login/Logout) และสมัครสมาชิก (Registration) 
1.1.7.4   กระดานข่าวกลางสําหรับเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ (News post) 
1.1.7.5   เว็บบล็อกของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ (Blog post) 
1.1.7.6   หน้าส่วนบุคคล ตามคุณสมบัติข้อ 7.คุณสมบัติส่วนลงทะเบียน 
1.1.7.7   หน้าแสดงสถิติการใช้งาน (User Statistics) 
1.1.7.8   หน้าแสดงความสมบูรณข์องการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือ   

 แสดงความคืบหน้าในการร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิใน
รูปแบบของแผนผังแสดงความคืบหน้า (Timeline) 

1.1.7.9   สารบัญเว็บ (Web directory Page หรือ Site Map) 
1.1.7.10 ข้อมูลเก่ียวกับเรา (About us Page) 



 

 

1.1.7.11  กระดานถามตอบ (Q&A) 
1.1.7.12  ติดต่อเรา (Contact Us Page) 
1.1.7.13  เง่ือนไขในการใช้งาน (Term and Condition) 

1.1.8 สามารถสืบค้น และเรียกดูข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ได้ ซึ่งครอบคลุมถึง 
1.1.8.1 ร่างกฎหมายต่างๆ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 
1.1.8.2 การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

1.1.9 เพ่ือความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสิทธ์ิการเข้าถึงระบบ ระบบจะต้องกําหนด
สิทธ์ิการใช้งานของระบบกลาง ได้ดังน้ี 
1.1.9.1 ระบบจะต้องสามารถกําหนดสิทธ์ิการใช้งานได้ตามกลุ่มของสิทธ์ิการใช้

งาน และมอบสิทธ์ิในการบริหารจัดการ ในลักษณะตารางสิทธ์ิการใช้งาน 
(Access Matrix)  

1.1.9.2 สามารถกําหนดผู้ใช้เข้ากับกลุ่มของสิทธ์ิการใช้งานที่สร้างขึ้นได้ 
 

1.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ 
1.2.1 มีการติดต้ังเครื่องมือในการจัดเก็บสถิติอย่างละเอียด เช่น Google Analytics เป็น

ต้น 
1.2.2 มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (Log) ของระบบเองอย่างละเอียด ทั้งในส่วนเว็บไซต์

ระบบกลางและทุก ๆ ระบบที่เก่ียวข้อง โดยมีข้อมูล IP Address ของผู้ดําเนินการ 
และข้อมูลอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2.3 ระบบสามารถรองรับการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 
1.2.4 ระบบสามารถรองรับการเข้าเย่ียมชม และการใช้งานจากผู้ใช้งานเป็นจํานวนมาก

ได้2 
1.2.5 ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพียงพอสําหรับนําไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล

ในลักษณะ Big Data Analytics ในอนาคต 
1.2.6 ระบบต้องเปิดให้ระบบอ่ืน ๆ ในระบบกลางสามารถเช่ือมโยงได้ ในรูปแบบ public 

dataset, Application Program Interface (API) และ วิ ธี ก า ร อ่ืน  ๆ  ภาย ใ ต้
รูปแบบและแนวทางที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 
 

 2 ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ solution ท่ีเป็นไปได้แก่ผู้ว่าจ้างในส่วนของ architecture โดยไม่เน้นการ
ดําเนินการโดยวิธีการขยายสเปคเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. คุณสมบัติในส่วนของการจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย สามารถดําเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ี  

2.1.1 ผู้ใช้งานสามารถนําข้อมูลร่างกฎหมายเข้าสู่ระบบกลาง เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการ
จัดทําร่างกฎหมาย โดยผู้ใช้งานต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ประกอบ ในรูปแบบที่
สามารถจัดเรียง และปรับขนาดตัวอักษรได้ ดังน้ี 
2.1.1.1   ช่ือโครงการ 
2.1.1.2   ช่ือร่างกฎหมาย หรือช่ือกฎหมาย (ถ้ามี) 
2.1.1.3 ประเภทกฎหมาย หรือกลุ่มกฎหมาย 
2.1.1.4 Tag หรือ แท็ก สําหรับกําหนดคําที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา 

2.1.2 ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงสถานะความคืบหน้าในการร่างกฎหมายได้ โดยมีสถานะ
ต่างๆ เช่น อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น พร้อม
ระบุวันที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

2.1.3 ผู้ใช้งานสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายโดยผ่านฟังก์ช่ันการรับฟัง
ความคิดเห็นในระบบกลาง (Participation Platform) ได้ 

2.1.4 ผู้ใช้งานสามารถระบุการยกเว้นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามมาตรา 
19 ได้ 

2.2 ระบบสามารถแสดงความคืบหน้าในการร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิในรูปแบบของ
แผนผังแสดงความคืบหน้า (Timeline) โดยแสดงขั้นตอนสําคัญต่างๆ  (Milestones) ที่
เกิดขึ้นได้ โดยครอบคลุมถึง 
2.2.1 การเปิดรับฟังความคิดเห็น 
2.2.2 การปรับปรุง แก้ไขข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็น และเปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

(ถ้ามี) 
2.3 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู และส่งออก (Export) “รายงานสรุปการใช้ระบบกลาง” ได้ตาม

รูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนด เพ่ือใช้ประกอบการเสนอเอกสารในทุกขั้นตอนของการตรวจ
พิจารณา การนําเสนอร่างกฎหมายฯ รวมถึงในกรณีที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาร้องขอมา โดย
รายงานจะแสดงข้อมูลเก่ียวกับการใช้ระบบกลาง และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
2.3.1 ขั้นตอนความคืบหน้าของร่างกฎหมาย 
2.3.2 ขั้นตอนที่มีการดําเนินการผ่านระบบกลาง 
2.3.3 ขั้นตอนที่ไม่ได้ดําเนินการผ่านระบบกลาง (เน่ืองจากมีการขอยกเว้น) 
2.3.4 การแก้ไขที่สําคัญ 

2.4  ระบบต้องมีการจัดเก็บประวัติการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลต่างๆ (Log) ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. คุณสมบัติในส่วนของการรับฟังความคิดเห็น (Participation Platform) 
3.1 ขั้นเตรียมการ 

3.1.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย สามารถ
ดําเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ี 
3.1.1.1 ผู้ใช้งานสามารถระบุ โครงการ หรือ ร่างกฎหมาย ของหน่วยงานตนที่

ต้องการเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ 
3.1.1.2 ผู้ใช้งานสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ 3 ลักษณะเป็นอย่างน้อย 

ดังน้ี 
3.1.1.2.1   การขอรับฟังความคิดเห็นหลักการหรือประเด็นสําคัญของ 

  ร่างกฎหมาย     
3.1.1.2.2   การขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 
3.1.1.2.3 การขอรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมาย 
3.1.1.3 ผู้ใช้งานสามารถนําเข้าข้อมูลเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ในรูปแบบที่

สามารถจัดเรียง และปรบัขนาดตัวอักษรได้ อย่างน้อย ดังน้ี 
3.1.1.3.1 ช่ือโครงการ 
3.1.1.3.2 ช่ือร่างกฎหมาย หรือช่ือกฎหมาย (ถ้ามี) 
3.1.1.3.3 ประเภทกฎหมาย หรือกลุ่มกฎหมาย 
3.1.1.3.4 ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย ดังน้ี 

3.1.1.3.4.1 สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความ
จําเป็นที่ ต้องตรากฎหมายขึ้นเ พ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือทําภารกิจในเรื่องน้ัน รวมท้ัง
ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธ์ิที่พึงประสงค์ 

3.1.1.3.4.2 คําอธิบายหลักการหรือประเด็นสําคัญของ
ร่างกฎหมาย 

3.1.1.3.4.3 บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในด้าน
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือ
ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนที่สําคัญ 

3.1.1.3.4.4 เหตุผลความจําเป็นในการกําหนดให้มีระบบ
อนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการ
กําหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 



 

 

3.1.1.3.5 ร่างกฎหมาย หรือกฎหมายที่จะรับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) 
ในรูปแบบที่ กําหนด และอาจเพ่ิมได้มากกว่า 1 ร่าง
กฎหมาย/ไฟล์เอกสาร 

3.1.1.3.6 คําอธิบาย แผนภาพ หรือสื่ออ่ืนๆ ประกอบการรับฟังความ
คิดเห็น โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ สื่อมัลติมีเดีย 
หรือ URL ก็ได้  

3.1.1.3.7 แบบสอบถามท่ีหน่วยงานของรัฐจัดทําขึ้น ตามข้อกําหนด
คุณสมบัติขั้นตํ่า ภาคผนวก ก  ข้อ 3.1.1.5,  3.1.1.6 และ 
3.1.1.7 

3.1.1.3.8 Tag หรือ แท็ก สําหรับกําหนดคําที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา 
3.1.1.3.9 ช่วงระยะเวลาที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็น 

 
3.1.1.4 ผู้ใช้งานสามารถระบุระดับความเข้มงวดของการพิสูจน์ตัวตนของการ

แสดงความคิดเห็นได้ โดยสามารถระบุรายละเอียดต่างๆ ประกอบได้
อย่างน้อย ดังน้ี 
3.1.1.4.1 ยินยอมให้ผู้ที่ ไม่แสดงตัวตน (Anonymous) สามารถ

แสดงความคิดเห็นได้หรือไม่ 
3.1.1.4.2 ผู้ที่แสดงความคิดเห็นจะต้องยืนยันตัวตนอย่างน้อยใน

ระดับใด เช่น ไม่จําเป็นต้องยืนยันตัวตน (Anonymous) 
ยืนยันอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือระบุตัวตน
ในระดับที่สูงขึ้น 

3.1.1.4.3 ยินยอมให้ผู้ที่แสดงตัวตนในระดับใดสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อสาธารณะได้ 

3.1.1.5 ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบสอบถาม (Form) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น 
โดยสามารถระบุคําถามในแบบสอบถาม ได้หลายรูปแบบ ดังน้ี 
3.1.1.5.1 คําถามแบบ ระบุคําตอบ (Short Text หรือ Long Text) 
3.1.1.5.2 คําถามแบบ Multiple choice 
3.1.1.5.3 คําถามแบบ Check box 
3.1.1.5.4 คําถามแบบ Dropdown list 
3.1.1.5.5 คําถามแบบระบุการป้อนข้อมลูแบบ วันที่ / เวลา 
3.1.1.5.6 คําถามแบบสามารถแนบรูปภาพ หรือไฟล์ประกอบได้ 

3.1.1.6 ผู้ใช้งานสามารถระบุตรรกะอย่างง่ายสําหรับคําถามแต่ละข้อ เช่น 
คําถามที่จําเป็นต้องตอบ และ รูปแบบคําตอบที่ยอมรับได้สําหรับ
คําถามแบบระบุคําตอบ (เช่น ให้ตอบเป็นจํานวนเต็ม) 

3.1.1.7 ผู้ใช้งานสามารถดูร่างของแบบสอบถามที่ตนสร้าง (Preview) ก่อน
บันทึกได้ 

3.1.1.8 ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการจดแจ้ง โดยการเพ่ิมรายช่ือผู้เก่ียวข้องกับ
ร่างกฎหมายหรือกฎหมายเพ่ือแจ้งเตือนการเปิดรับฟังความคิดเห็นไป



 

 

ยังผู้เก่ียวข้อง โดยรายช่ือจะต้องรอการอนุมัติจากทาง สคก. โดย
รายละเอียด เป็นไปตามข้อกําหนดคุณสมบัติขั้นตํ่า ภาคผนวก ก ข้อ 4  

3.1.1.9 เมื่อผู้ใช้งานเตรียมรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งาน
สามารถเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการรับ
ฟังความคิดเห็นได้ 

3.1.1.10 ผู้ ใ ช้ ง านสามารถสร้ า งลิ งค์  เ พ่ื อ นํ าลิ งค์ ดั งกล่ าว ไปเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างกฎหมายน้ัน
สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 

3.1.2 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถดําเนินการเพ่ิม หรือไม่
เพ่ิมรายช่ือที่ได้รับการจดแจ้งจากหน่วยงานรัฐเข้าระบบหรือไม่ก็ได้ 

3.1.3 เมื่อระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่ได้รับจดแจ้งให้
มาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายฉบับน้ี และบัญชีผู้ใช้งานอ่ืนๆ ที่สนใจ
กฎหมายในกลุ่ม/หมวดหมู่น้ี ทันทีที่มีการเผยแพร่ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อ
สาธารณะ 

 
3.2 ขั้นรับฟังความคิดเห็น 

3.2.1 ประชาชนผู้สนใจให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย สามารถดําเนินการต่างๆ ได้ 
ดังน้ี 
3.2.1.1 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความคิดเห็นต่างๆ ที่ประชาชนเข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็น และเปิดเผยแบบสาธารณะได้ โดยความคิดเห็นต่างๆ 
ดังกล่าวมีรายละเอียดประกอบ อย่างน้อย ดังน้ี 
3.2.1.1.1 รายละเอียดความคิดเห็น 
3.2.1.1.2 ระดับความเข้มข้นของการพิสูจน์ตัวตนของผู้ให้ความ

คิดเห็น 
3.2.1.1.3 วันที่ และเวลาที่แสดงความคิดเห็น 

3.2.1.2 ระบบสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้ที่ลงทะเบียน
ล่ วงหน้า  (Registered User) ซึ่ ง ไ ด้รับการจดแจ้งและไม่ ไ ด้จด
แจ้ง  รวมท้ังผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน (Unregistered User) ได้ 

3.2.1.3 ผู้ใช้งานสามารถตอบแบบสอบถามตามที่หน่วยงานภาครัฐที่จะขอรับ
ฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกําหนดได้ 

3.2.1.4 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นในรูปแบบ ข้อความ และสามารถ
แนบไฟล์ประกอบความคิดเห็น โดยมีจํานวน ขนาด และรูปแบบ ไม่
เกินกว่าค่าที่ผู้ดูแลระบบกําหนด 

3.2.1.5 ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงความคิดเห็นของตนแบบสาธารณะ
หรือไม่ ภายใต้เง่ือนไขที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องกําหนด 

3.2.1.6 ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกับความคิดเห็นสาธารณะจากประชาชน
ท่านอ่ืนได้ เช่น กดเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เป็นต้น 



 

 

3.2.1.7 ผู้ใช้งานสามารถรายงานความไม่เหมาะสม (Report) ของการมีส่วน
ร่วมกับความคิดเห็นสาธารณะจากประชาชนท่านอ่ืนได้ 

3.2.1.8 ผู้ ใ ช้งานที่ลงทะเบียน และเข้าสู่ ระบบแล้ว (Logged In Users) 
สามารถดําเนินการต่างๆ เพ่ิมเติมได้ ดังน้ี 
3.2.1.8.1 สามารถระบุความประสงค์เพ่ือรับแจ้งเตือนหากมีการ

แสดงความคิดเห็น ในโครงการหรือร่างกฎหมายน้ีเพ่ิมเติม 
(Follow) และสามารถยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวได้ 
(Unfollow) 

3.2.1.8.2 บันทึกความคิดเห็นของตนเป็นร่าง (Draft) เพ่ือเข้ามา
ปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง ก่อนที่จะบันทึก (Save) ส่ง
ความคิดเห็นของตนเข้าสู่ระบบ (Submit) ได้ 

3.2.1.8.3 สามารถแก้ไขความคิดเห็นของตนได้จนกว่าจะปิดการรับ
ฟังความคิดเห็น 

3.2.1.9 ผู้ใช้งานไม่สามารถแสดงความคิดเห็นนอกช่วงเวลาที่เปิดรับฟังความ
คดิเห็นได้ 

3.2.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 
สามารถดําเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ี 
3.2.2.1 ผู้ใช้งานสามารถดูรายการความเห็นที่ได้รับแจ้งว่าไม่เหมาะสม และ

สามารถเลือกซ่อนความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมไม่ให้แสดงผลได้ 
3.2.2.2 ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการซ่อนความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมท่ีถูกซ่อนไป

แล้วได้ 
3.2.2.3 ในกรณีที่ประชาชนผู้สนใจให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายรายงาน

ความไม่เหมาะสม (Report) ของการมีส่วนร่วมกับความคิดเห็น
สาธารณะจากประชาชนท่านอ่ืนครบจํานวนที่กําหนด ผู้ใช้งานสามารถ
ตรวจสอบ และซ่อนความคิดเห็นได้ 

3.2.2.4 ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบข้อมูลในระหว่างการรับฟัง
ความคิดเห็น ให้ผู้ใช้งานดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจนครบกําหนด
ระยะเวลาก่อน แล้วจึงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือลบข้อมูลหรือแบบสอบถาม 
และดําเนินการขอรับฟังความคิดเห็นใหม่ โดยเป็นการดําเนินการ
ภายใต้โครงการเดิม โดยระบบจะบันทึกและแสดงการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
แผนผังแสดงความคืบหน้า (Timeline) และแจ้งเตือนให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
รับทราบ เพ่ือให้สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นใหม่ได้ 

3.2.3 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สามารถดําเนินการต่างๆ ได้ 
ดังน้ี 
3.2.3.1 ผู้ใช้งานสามารถปิดโครงการ หรือ ร่างกฎหมาย ของหน่วยงานตนที่

ต้องการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว โดยให้มีผลทันที ไม่ต้องรอให้ถึง
เวลาปิดรับฟังความคิดเห็นได้ 



 

 

3.2.3.2 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นผู้ใช้งานสามารถขยายระยะเวลารับฟังความ
คิดเห็น เพ่ือเป็นการชดเชยระยะเวลาแสดงความคิดเห็นได้ เช่น กรณี
เกิดปัญหาระบบกลางใช้ไม่ได้ หรือเหตุจําเป็นอ่ืน ๆ 

3.2.4 ระบบจะสามารถดําเนินการได้ ดังต่อไปน้ี 
3.2.4.1 ระบบสามารถแสดงคําตอบจากแบบสอบถาม เฉพาะคําตอบจาก ผู้ใช้

ที่ลงทะเบียน (Registered User) ที่อนุญาตให้เปิดเผยคําตอบได้ใน
รูปแบบ Feed ให้ประชาชนที่ให้ความสนใจทราบ  

3.2.4.2 ระบบสามารถกรองความคิดเห็นซ้ํา หรือป้องกันการป้อนความคิดเห็น
ซ้ํา จากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 

3.2.4.3 ระบบสามารถป้องกันการแสดงความคิดเห็นเทียมโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
(Bot) และการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

3.2.4.4 ระบบสามารถรองรับการเข้าเย่ียมชม และร่วมแสดงความคิดเห็นจาก
ประชาชนเป็นจํานวนมากได้3 

3.2.4.5 ในกรณีที่ประชาชนผู้สนใจให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายรายงาน
ความไม่เหมาะสม (Report) ของการมีส่วนร่วมกับความคิดเห็น
สาธารณะจากประชาชนท่านอ่ืนครบจํานวนที่กําหนด ระบบจะซ่อน
ความคิดเห็นได้โดยอัตโนมัติ 

3.2.4.6 ระบบต้องมีการจัดเก็บประวัติการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลต่างๆ 
(Log) ของผู้ใช้งาน ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูล IP Address และข้อมูลอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.4.7 ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพียงพอสําหรับนําไปใช้ในการวิเคราะห์ 
ประมวลผลในลักษณะ Big Data Analytics ในอนาคต 

 
3 ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ (Solution) และสถาปัตยกรรมระบบ (System 

Architecture) ในการพัฒนาโดยใช้ วิ ธีการขยายขนาดความจุของเครื่ องแม่ ข่าย  (Server 
specification) อย่างเดียวเท่านั้น 

 
3.3 ขั้นสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

3.3.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย สามารถ
ดําเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ี 

3.3.1.1 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูสถิติต่างๆ ที่เก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็น 
ในลักษณะภาพรวมได้ 

3.3.1.2 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู สืบค้น และดูรายละเอียดการแสดงความ
คิดเห็น และการตอบคําถามแต่ละข้อ จากผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
แต่ละคนได้ 

3.3.1.3 ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเพ่ิมเติมข้อมูลสรุปการรับฟังความคิดเห็น เช่น 
การพิมพ์ข้อมูล รูป หรือไฟล์ที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ 



 

 

3.3.1.4 ผู้ ใ ช้งานสามารถส่งออก (export) สรุปผลข้อมูลเบ้ืองต้น สถิติ
เก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นในลักษณะ pdf และ/หรือ excel 
และ/หรือ word ได้ 

3.3.1.5 ผู้ใช้งานสามารถ รับฟังความคิดเห็นใหม่ ภายใต้โครงการเดิม ใน
ลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

3.3.1.5.1 มีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบข้อมูลหรือแบบสอบถาม  
3.3.1.5.2 รับฟังความคิดเห็นใหม่ ภายใต้โครงการเดิม โดยไม่

แก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบข้อมูลหรือแบบสอบถาม 
3.3.2 ระบบ สามารถดําเนินการต่างๆ  ได้ ดังน้ี 

3.3.2.1 สร้าง “รายงานสรุปการใช้ระบบกลาง” โดยอัตโนมัติ เมื่อถึงขั้นตอน
การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ หรือผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิแล้ว เพ่ือให้หน่วยงานของ
รัฐใช้ประกอบการเสนอเอกสารในทุกขั้นตอนของการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมาย โดยรายงานสรุปการใช้ระบบกลางจะแสดงข้อมูล
เก่ียวกับการใช้งานระบบ อย่างน้อย ดังน้ี 
3.3.2.1.1 ขั้นตอนความคืบหน้าของร่างกฎหมาย 
3.3.2.1.2 ขั้นตอนที่มีการดําเนินการผ่านระบบกลาง 
3.3.2.1.3 ขั้นตอนที่ไม่ได้ดําเนินการผ่านระบบกลาง (เน่ืองจากมี

การขอยกเว้น) 
3.3.2.1.4 การแก้ไขที่สําคัญ 

3.3.2.2 ทุกคร้ังที่หน่วยงานของรัฐสั่งให้ระบบกลางสร้าง “รายงานสรุปการใช้
ระบบกลาง” (เพ่ือใช้ประกอบในทุกขั้นตอนของการนําเสนอร่าง
กฎหมายฯ รวมถึงในกรณีที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อง
ขอมาด้วย) หน่วยงานของรัฐจะต้องป้อนข้อมูลความคืบหน้าของ
กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเข้าระบบกลางก่อน ระบบ
จึงจะสร้างรายงานสรุปการใช้ระบบกลางให้ โดยระบบกลางจะแสดง
ข้อมูลความคืบหน้าในแผนผังแสดงความคืบหน้า (Timeline) เพ่ือให้
ผู้ที่ติดตามร่างกฎหมายทราบความคืบหน้าของการดําเนินการ 
 

3.4 ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 
3.4.1 ระบบต้องมีมาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่

สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ซึ่ งครอบคลุมถึง การไม่แสดง
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น เว้นแต่ผู้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเลือกจะแสดงตัวตนเพ่ือแสดงความคิดเห็นแบบสาธารณะ 

3.4.2 ระบบต้องมีมาตรการให้คะแนนหน่วยงานที่รับผิดชอบร่างกฎหมายหรือประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์จาก
การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางมากที่สุด 



 

 

3.4.3 ผู้เสนอราคาอาจเสนอมาตรการอ่ืนในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้สํานักงาน
พิจารณาได้ แต่ต้องมีความสามารถอย่างน้อยตามท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ี 

 

4. คุณสมบัติในส่วนของการรับจดแจ้ง  
4.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 

4.1.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่าง
กฎหมาย  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ เ ก่ียวข้องใน
กระบวนการร่างกฎหมาย 

4.1.2 ผู้ใช้งานรับจดแจ้งบุคคล หรือองค์กร เพ่ือเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ ดังน้ี 
4.1.2.1 สืบค้นจากประชาชน หรือองค์กรที่ลงทะเบียน หรือได้รับจดแจ้งอยู่ใน

ระบบแล้ว หรือ 
4.1.2.2 ระบุคํานําหน้านาม ช่ือ นามสกุลของบุคคล หรือช่ือองค์กร พร้อมทั้ง

ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส4์ เพ่ิมเติม ก็ได้ 
4.1.3 ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลง ร่างกฎหมาย หรือกฎหมาย หรือ

ประเภท/กลุ่มของกฎหมายที่ต้องการให้บุคคล หรือองค์กรที่ได้รับจดแจ้งเข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 

4.1.4 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู สืบค้น และตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานต่างๆ ที่มีการจดแจ้ง
ไว้ในระบบได้ 

4.1.5 ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของช่ือที่มีการจดแจ้งในระบบได้ อย่างน้อยดังน้ี 
4.1.5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล หรือองค์กรที่จดแจ้ง 
4.1.5.2 รายละเอียดข้อมูลที่จดแจ้ง 
4.1.5.3 ประวัติการสร้าง ปรับปรุง และการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน (Log) 
4.1.5.4 ร่างกฎหมายที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นของบัญชี

ผู้ใช้งานน้ี 
4.1.6 รายช่ือผู้ใช้งานจะอยู่ในส่วนรายช่ือรออนุมัติรับจดแจ้ง ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ

จากทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาก่อนย้ายไปยังส่วนรายช่ืออนุมัติรับจด
แจ้ง 

4.1.7 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานในระบบ 
และสามารถส่งออก (Export) ข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel 
รวมท้ังรูปแบบอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างกําหนดได้ 

4.2 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 
4.2.1 ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการได้ตามข้อกําหนดภาคผนวก ก ข้อ 4.1 
4.2.2 ผู้ใช้งานสามารถอนุมัติส่วนรายชื่อรออนุมัติรับจดแจ้งไปยังส่วนรายชื่ออนุมัติรับ

จดแจ้งได้ 
4.3 บุคคล หรือองค์กร ที่มีรายช่ืออยู่ในส่วนรายช่ืออนุมัติรับจดแจ้ง สามารถดําเนินการต่างๆ 

ได้ ดังน้ี 



 

 

4.3.1 บุคคลหรือองค์กรที่มีรายช่ืออยู่ในส่วนรายช่ืออนุมัติรับจดแจ้ง จะได้รับลิงค์เชิญ
ชวนเข้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเลฎ็กทรอนิกส์  โดยผู้ใช้งานที่
ได้รับลิงค์ดังกล่าวอาจลงทะเบียนเพ่ือพิสูจน์ตัวตนอีกช้ันหน่ึงเพ่ือใช้งานระบบ
กลางในฐานะผู้ลงทะเบียนด้วยก็ได้ ตามข้อกําหนดภาคผนวก ก ข้อ 7 

4.3.2 ในกรณีที่ บุคคลหรือองค์กรที่มีรายช่ืออยู่ในส่วนรายช่ืออนุมั ติรับจดแจ้ง 
ลงทะเบียนเพ่ือพิสูจน์ตัวตนแล้ว ระบบจะเช่ือมบัญชีโดยอาศัยที่อยู่ที่ติดต่อได้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับข้อมูลในระบบ เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
หรือกฎหมาย ตลอดจนแจ้งให้ทราบกรณีที่มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
ดังกล่าวในเวลาต่อมา 

4.3.3 บุคคล หรือองค์กรที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานแล้ว สามารถระบุความประสงค์เพ่ือ
รับแจ้งเตือนหากมีการแสดงความคิดเห็น ในกลุ่ม/ประเภทกฎหมาย (Follow) 
และสามารถยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวได้ (Unfollow) 

4.4 ระบบสามารถเช่ือมโยงไปยังระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (openid.egov.go.th) ของ สพร. 
หรือระบบยืนยันตนอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ในการเข้าใช้งานระบบ (Login) ได้ 

 
4 ตาม พรบ.หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
มาตรา 15 

 
5. คุณสมบัติในส่วนของการแจ้งเตือน 

5.1 ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เป็นอย่างน้อย ดังน้ี 
5.1.1 หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย 

5.1.1.1 ได้รับแจ้งรายช่ือของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบกลางที่ได้แสดง
ความสนใจในประเภทกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายเดียวกับประเภท
กฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายของร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
ประสงค์จะเสนอ 

5.1.1.2 ได้รับการแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น 

5.1.1.3 ได้รับการแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมาย 
5.1.2 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมาย 

5.1.2.1 ได้รับแจ้งรายช่ือของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบกลางที่ได้แสดง
ความสนใจในประเภทกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายเดียวกับประเภท
กฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายของร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
ประสงค์จะเสนอ 

5.1.2.2 ได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่กฎหมายใกล้ถึงกําหนดที่ต้องดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

5.1.2.3 ได้รับการแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น 



 

 

5.1.3 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในกระบวนการร่างกฎหมาย 

5.1.3.1 ได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าใช้ระบบกลางเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น 

5.1.3.2 ได้รับการแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น 

5.1.3.3 ได้รับการแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมาย 
5.1.4 ผู้ที่ได้จดแจ้งผ่านการลงทะเบียน หรือแสดงความประสงค์ไว้กับระบบกลาง 

5.1.4.1 ได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ
หรือร่างกฎหมายในกลุ่มกฎหมายท่ีผู้ลงทะเบียนแสดงความสนใจไว้
ล่วงหน้า 

5.1.4.2 ได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น 

5.1.4.3 ได้รับการแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมาย 
5.1.4.4 ได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่จะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายใน

กลุ่มกฎหมายที่ผู้ลงทะเบียนแสดงความสนใจไว้ล่วงหน้า 
5.1.5 ผู้เก่ียวข้องที่ได้รับจดแจ้งโดย สคก. 

5.1.5.1 ได้รับอีเมล์ซึ่งมีลิงค์เพ่ือเข้าใช้งานระบบกลางรับฟังความคิดเห็น 
5.1.5.2 ได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟัง

ความคิดเห็น 
5.1.5.3 ได้รับการแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมาย 
5.1.5.4 ได้รับการแจ้งเตือนกรณีถึงกําหนดการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

กฎหมายน้ัน 
5.1.6 ผู้ใช้ประเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

5.2 ผู้ใช้งานที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนสามารถเข้ายังเว็บไซต์เพ่ือดูรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด (View text on web หรือ View this information on web) 

5.3 ระบบสามารถส่งข้อความไปทางที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย ดังน้ี 
5.3.1 E-Mail 
5.3.2 SMS 
5.3.3 LINE Messaging 
5.3.4 Messaging Service อ่ืน ๆ เช่น iMessage 

5.4 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้ใช้ที่มีสิทธ์ิในระบบ สามารถ
ดําเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ี 
5.4.1 ผู้ใช้งานสามารถกําหนด template ของข้อความท่ีใช้ในการแจ้งเตือนได้ 
5.4.2 ผู้ใช้งานสามารถกําหนด template ของข้อความท่ีใช้แจ้งเตือนจําแนกตาม

ประเภทช่องทางได้ เช่น กรณีที่ส่งผ่านอีเมล์จะเป็นข้อความลักษณะใด และ
กรณีที่ส่งผ่าน SMS จะเป็นข้อความลักษณะใด เป็นต้น 

5.5 ระบบต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ Log ทุกคร้ังที่มีการส่งข้อความแจ้งเตือน 
 



 

 

 
6. คุณสมบัติในส่วนของผู้ดูแลระบบ  

6.1 ผู้ดูแลระบบของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดําเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ี 

6.1.1 การสร้างผู้ใช้งาน และกําหนดสิทธ์ิ บัญชีผู้ใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
6.1.1.1 ผู้ใช้งานสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ โดย

ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในบทบาทต่างๆ ดังน้ี 
6.1.1.1.1 หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย 
6.1.1.1.2 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมาย 
6.1.1.1.3 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในกระบวนการร่าง

กฎหมาย 
6.1.1.2 ผู้ใช้งานสามารถระบุรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่

ของรัฐได้อย่างน้อย ดังน้ี 
6.1.1.2.1 คํานําหน้านาม ช่ือ นามสกุล 
6.1.1.2.2 ตําแหน่ง 
6.1.1.2.3 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
6.1.1.2.4 หน่วยงานที่สังกัด 

6.1.1.3 ผู้ใช้งานสามารถกําหนดกลุ่มของบัญชีผู้ใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มได้ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า กําหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการสิทธ์ิ (Super User) ซึ่งกําหนดสิทธิและ
มอบสิทธิ (Credential) แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐน้ัน 

6.1.1.4 ผู้ใช้งานสามารถกําหนดกลุ่มของสิทธ์ิการใช้งาน โดยกําหนดได้ถึง
ระดับหน้าจอ และการกระทํา (Action) เช่น หน้าจอบันทึกรายช่ือผู้
จดแจ้ง สามารถกําหนดให้กลุ่มสิทธ์ิการใช้งานเป็นเพียงการอ่าน
อย่างเดียว (Read only) ได้ หรือกําหนดให้มีสิทธ์ิ เพ่ิมข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูลได้ (Add and Update) เป็นต้น 

6.1.1.5 ผู้ใช้งานสามารถกําหนดกลุ่มของผู้ใช้เข้ากับกลุ่มของสิทธ์ิการใช้งาน 
6.1.1.6 ผู้ใช้งานสามารถกําหนดสิทธ์ิ และกลุ่มผู้ใช้งานสําหรับบัญชีผู้ใช้งาน

สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบได้ 
6.1.1.7 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู สืบค้น และตรวจสอบรายละเอียดบัญชี

ผู้ใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
6.1.1.8 ผู้ใข้งานสามารถเรียกดูข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน

สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบ และสามารถส่งออก (Export) 
ข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ PDF Excel หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่ผู้ว่า
จ้างกําหนดได้ 

6.1.2 การสร้าง และจัดการข้อมูลอ้างอิง (Master Data) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลอ้างอิง
ต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบ อย่างน้อย ดังน้ี 



 

 

6.1.2.1 ประเภท/กลุ่มกฎหมาย 
6.1.2.2 ประเภทบุคคล หรือองค์กร 

6.1.3 สามารถดําเนินการแก้ไข และปิดการรับฟังความคิดเห็น  
6.2 ผู้ดูแลระบบของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สามารถดําเนินการต่างๆ 

ได้ ดังน้ี 

6.2.1 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู สืบค้น และตรวจสอบรายละเอียดประวัติการใช้งาน 
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (Log) ได้ 
 

 
7. คุณสมบัติในส่วนลงทะเบียน (Registration)  และยืนยันตัวบุคคล (Authentication) 

7.1 ระบบที่ พัฒนาขึ้ น ต้องมี ระบบการลงทะเ บียน  (Register) และยืน ยัน ตัว บุคคล 
(Authenticate) ที่แยกเป็นเอกเทศจากระบบรับฟังความคิดเห็นและระบบฐานข้อมูล
กฎหมายฯ โดยผู้รับจ้างสามารถใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (openid.egov.go.th) ของ 
สพร. หรือระบบยืนยันตัวบุคคลอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 

7.2 หากผู้ ว่ าจ้ า ง เลื อก ใ ช้ ระบบ ยืน ยัน ตัวตน อ่ืนที่ มิ ใ ช่ ระบบ ยืน ยัน ตัว บุคคลกลาง 
(openid.egov.go.th) ของ สพร. แล้วน้ัน ระบบการลงทะเบียน (Register) และยืนยันตัว
บุคคล (Authenticate) ที่นํามาใช้งานต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

7.2.1 ประชาชนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา และองค์กร สามารถดําเนินการต่างๆ ได้ 
ดังน้ี 
7.2.1.1 ผู้ใช้งานสามารถสมัครขอบัญชีผู้ใช้งานโดยระบุข้อมูลต่างๆ อย่าง

น้อย ดังน้ี 
7.2.1.1.1 คํานําหน้านาม ช่ือ นามสกุลของบุคคล หรือ ช่ือองค์กร 
7.2.1.1.2 ประเภทของบุคคล หรือองค์กร 
7.2.1.1.3 วันเดือนปีเกิด 
7.2.1.1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
7.2.1.1.5 ที่อ ยู่ที่ ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เ ช่น หมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
อีเมล (E-mail) เป็นต้น 

7.2.1.2 ผู้ใช้งานสามารถพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing) ได้หลายรูปแบบ
ซึ่ งมีความเข้มงวดของการพิสูจน์ ตัวตน  ( Identity Assurance 
Level) ที่แตกต่างกัน โดยระบบกลางจะบันทึกระดับความเข้มงวด
ของการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้แต่ละรายไว้ เช่น 
7.2.1.2.1 การยืนยันที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7.2.1.2.2 การระบุเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (สําหรับ

บุคคลธรรมดา) และยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลข
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักดังกล่าว 

7.2.1.3 เมื่ อลงทะ เ บียนแล้ ว  ผู้ ใ ช้ ง านจะไ ด้รั บสิ่ งที่ ใ ช้ ยืน ยัน ตัวตน 
(Authenticator) เช่น บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าใช้งานกลาง 



 

 

โดยอาจใ ช้การ ยืน ยัน ตัวตนแบบหลายปัจจั ย  (Multi-factor 
Authentication) เพ่ือรักษาระดับความน่าเช่ือถือของสิ่งที่ใช้ยืนยัน
ตัวตนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการใช้งานระบบกลางได้ 

7.2.2 ระบบการลงทะเบียนจะเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนไว้เป็นความลับ
อย่างเคร่งครัด จะไม่มีการส่งข้อมูลที่สมควรได้รับการปกปิด (Sensitive 
Personal Data) ต่อไปยังระบบอ่ืน โดยจะส่งเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยินยอม
จากผู้ใช้งานเท่าน้ัน เช่น การยืนยันตน การยืนยันสิทธ์ิ ข้อมูลติดต่อสําหรับแจ้ง
เตือนและส่งข้อความ หรือการเปิดเผยตามท่ีผู้ใช้งานยินยอม เป็นต้น 

7.2.3 ระบบการลงทะเบียนอาจส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ต่อไปยังระบบรับฟังความ
คิดเห็น ทั้งน้ี เพียงเท่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการรับฟังความคิดเห็น โดยข้อมูลที่ส่งต่อไปน้ันต้องไม่แสดงความเช่ือมโยง
ถึ ง ตั ว ต น ข อ ง ผู้ ที่ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ( Data Anonymization/Data 
Masking/Differential Privacy) 

7.3 ประชาชนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา และองค์กร ที่ยืนยันตัวตนผ่านระบบการลงทะเบียนแล้ว 
สามารถดําเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ี 

7.3.1 ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบกลางนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ 
เช่น ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือใช้ในการนําเสนอร่างกฎหมายที่ผู้ใช้งานอาจ
สนใจ ได้อย่างน้อย ดังน้ี ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับบุคคล (General personal data) 
เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน สถานะทางครอบครัว ประวัติ
การศึกษา อาชีพ สมาชิกภาพในองค์กรวิชาชีพหรือสมาคมผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ระดับรายได้  การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ  และประเด็นสาธารณะที่ให้ความ
สนใจ  เป็นต้น 

7.3.2 ผู้ใช้งานสามารถระบุความประสงค์เพ่ือรับแจ้งเตือนหากมีการแสดงความ
คิดเห็น ในกลุ่มกฎหมาย หรือประเภทกฎหมาย (Follow) และสามารถยกเลิก
ความประสงค์ดังกล่าวได้ (Unfollow) 

7.4 ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ของผู้ใช้งานได้ตามสิทธ์ิที่ได้รับ 
7.5 การเปลี่ยนรหัสผ่าน และการลืมรหัสผ่าน ให้ทําลิงค์เช่ือมโยงไปยังระบบยืนยันตัวบุคคล

กลาง (openid.egov.go.th) ของ สพร. หรือระบบยืนยันตัวบุคคลอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
7.6 แสดงข้อความแจ้งเตือน และเช่ือมโยงไปยังระบบแจ้งเตือน (Notification & Notification 

System) 
7.7 มีการแสดงข้อกําหนดและเงื่อนไข (Term & Condition) ให้ผู้ลงทะเบียนรับทราบและ

ยอมรับ 
7.8 การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือตามที่ผู้

ว่าจ้างกําหนด 
 
 

8. ระบบค้นหา และบันทึกล็อก  (Search & Log) 

8.1 ส่วนการค้นหา 



 

 

8.1.1 ระบบสามารถค้นหา สามารถค้นหาข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ของระบบกลาง 
ส่วนการบันทึกล็อก [LOG] ของระบบกลาง  และฐานข้อมูลระบบอ่ืน ๆ ได้ 

8.1.2 ระบบจะเป็นระบบที่แยกออกจากส่วนของระบบอ่ืน ๆ 
8.1.3 ระบบสามารถค้นหา โดยรับคําสั่งค้นหาจากระบบต่าง ๆ ในลักษณะของ API ได้

เป็นอย่างน้อย 
8.1.4 สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีผลกระทบต่อระบบอ่ืน ๆ 

8.2 ส่วนการบันทึกล็อก 
8.2.1 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการใช้งานของผู้ใช้ 
8.2.2 ข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่สามารถประมวลผลต่อได้ง่าย 

 

9. ส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา SMS Gateway สําหรับการส่งข้อความ SMS ผ่านระบบแจ้งเตือน 
จํานวนไม่ตํ่ากว่า 300,000 ข้อความ ซึ่งมีอายุในการใช้งานได้ ไม่ตํ่ากว่า 2 ปี หรือจนกว่าจะ
ใช้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 



 

 

                                                  ภาคผนวก ข 

                  ข้อกําหนดในการรับประกันผลงานและการบํารุงรักษา 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมบุคลากรในการประสานงาน และดําเนินการในการรับประกันผลงานและการ
บํารุงรักษา ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน  รวมถึงจัดเตรียมช่องทางในการประสานงาน ทั้งทางโทรศัพท์
พ้ืนฐาน หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความทางตรง (Instant 
Message) สําหรับรับแจ้งปัญหาตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันตลอดอายุสัญญาซึ่งหมายรวมถึงวันหยุด
ตามเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สําหรับให้ผู้พบปัญหาแจ้งผ่านช่องทางน้ันได้โดยง่าย โดยผู้รับ
จ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินการกลับมายัง ศูนย์บริการลูกค้า 
contact center (DGA Contact Center) ของ ผู้ว่าจ้าง โดยมีกรอบระยะเวลาการแก้ไขปัญหาดังน้ี 

กิจกรรม  หมายเหตุ 

รับทราบปัญหา 30 นาที ผู้รับจ้างดําเนินการแจ้งรับทราบปัญหา ภายใน
ระยะเวลาที่ กํ าหนดผ่านช่องทาง  Email ไปยัง
ศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) โดยนับ
จากเวลาที่ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ ว่าจ้างผ่านทาง 
Email เท่าน้ัน 

ก า ร แ ก้ ไ ข  Incident ที่
เ กิดขึ้นจาก  Software ใน
ลั ก ษณ ะ ที่ ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้
บางส่วนหรือทั้งหมด 

4  ช่ัวโมง หลังจากที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยต้องมีตัวแทนในการติดต่อ
ประสานงาน พร้อมแจ้งความคืบหน้าและระยะเวลา
ประมาณการณ์ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ โดยใน
ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้คํานึงถึงการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ ใ ช้ งานเป็นหลัก  พร้อมแจ้งให้
ศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) รับทราบ 
โดยนับจากเวลาที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาไปยังผู้
ว่าจ้างผ่านทาง Email 

การแก้ไข Bug อันทําให้การ
ทํางานของระบบมีความ
ผิดพลาด ในกรณีสามารถ
หาวิธีการให้ระบบใช้งานได้
ไปพลางก่อน 
(Workaround) ได้ 

7 วั นทํ า
การ 

หลังจากที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องดําเนินการหาวิธีการให้ระบบใช้งานได้ไปพลาง
ก่อน  (Workaround) และต้องดําเ นินการแก้ไข
ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย
ต้องวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาพร้อมแจ้งแนว
ทางการปรับปรุงพร้อมแก้ไขปัญหาและเตรียมข้อมูล
สําหรับเข้าระบบ Change ของผู้ว่าจ้าง 



 

 

การแก้ไข Bug อันทําให้การ
ทํางานของระบบมีความ
ผิดพลาด ในกรณีไม่สามารถ
หาวิธีการให้ระบบใช้งานได้
ไปพลางก่อน 
(Workaround) ได้ 

2 วั นทํ า
การ 

หลังจากที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาแล้ว ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถหาวิธีการให้ระบบใช้งานได้ไปพลางก่อน 
(Workaround) และต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด  โดยต้อง
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาพร้อมแจ้งแนวทางการ
ปรับปรุงพร้อมแก้ไขปัญหาและเตรียมข้อมูลสําหรับ
เข้าระบบ Change ของผู้ว่าจ้าง 

  
  

2.    สพร. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างในลักษณะ Single Point of Contact โดยสามารถ
ติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์พ้ืนฐาน หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
หรือข้อความทางตรง (Instant Message) 

3.    ผู้รับจ้างต้องดําเนินการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเน่ืองให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

4.    ผู้รับจ้างต้องทําการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) เพ่ือให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย 15 วันทํา
การ และส่งแผนการบํารุงรักษาและแก้ไข ปรับปรุงอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างก่อนการดําเนินการทุกคร้ัง 

5.    กรณีผู้รับจ้างต้องปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเพ่ิมเติม (Proactive Maintenance) ผู้รับจ้างต้อง
จัดทําแผนการดําเนินการและหารือร่วมกับผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
ก่อนการดําเนินการทุกครั้ง และส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ 
เพ่ิมเติม ให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันทําการ 

6.    กรณีความบกพร่องเกิดจากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเช่น เกิด output error, fault / failure หรือ 
ความบกพร่องของระบบ (bug) เป็นต้น ซึ่งมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ 
เพ่ิมเติม ผู้รับจ้างต้องดําเนินการ Corrective Maintenance ต้องทดสอบการแก้ไขโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ และแจ้งใหผู้้ว่าจ้างรับทราบ พร้อมทํารายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วย
อย่างน้อย วัน เวลาที่ได้รับแจ้ง, output error , fault/failure หรือข้อบกพร่องของระบบ
(Bug)ที่เกิดขึ้น,สาเหตุของปัญหา, วิธีการแก้ไข, ผลการแก้ไข, ผลการทดสอบ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ให้กับผู้ว่าจ้างทราบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้น 

7.   กรณีระบบมีปัญหาในด้าน Performance เช่น ความเร็วในการเข้าถึงระบบ ความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูล อันเน่ืองมาจากระบบเอง ผู้รับจ้างจะต้องทําการปรับแต่งระบบ และฐานข้อมูล ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานปรับปรุงหรือ
พัฒนาระบบเพ่ิมเติมให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันทําการ 

8. กรณีซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนการทํางานของระบบงานมีการปรับปรุงเวอร์ชัน
ใหม่  ผู้รับจ้างจะต้อง Upgrade / Downgrade version software และปรับปรุง Source 
Code ที่เก่ียวข้องให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 



 

 

9.   กรณีมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือระบบงานที่เก่ียวข้อง ผู้รับจ้างต้องทําการปรับปรุงเอกสาร ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขและเป็นปัจจุบันโดยจัดส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวมาจัดเก็บที่คลังซอฟต์แวร์ 
(Repository) ของผู้ว่าจ้าง 

10.  กรณีมีความต้องการในการปรับเปลี่ยนระบบหลังจากมีการใช้งานหรือในระหว่างการ 
Development ซึ่งอยู่นอกเหนือไปจาก Software Design Specification หรือ เอกสารสรุป
ความต้องการระบบ อาทิเช่น การ Design GUI (Graphic User Interface), การออกแบบ 
Work Flow,การปรับแก้ไข การทํางานของระบบฯ ผู้ ว่าจ้างสามารถแจ้งเพ่ือให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการได้ตามแต่การตกลงร่วมกัน 

11.  ในระหว่างการแก้ไขปัญหาหากปัญหานั้นเกิดจากส่วนอ่ืนที่ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้ควบคุมซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าอยู่ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดําเนินการและเป็นผลจากการความเสียหายอันไม่สามารถแก้ไขได้ 
ส่งผลให้ระยะเวลาน้ันเกินกว่าที่กําหนดไว้ ให้ถือว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่เกินไปกว่าระยะเวลา
ดําเนินการ โดยให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเป็นรายกรณี 

12.  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําการใด ๆ ของผู้รับจ้าง โดย
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเนินงานน้ี 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

13.  ในกรณีที่บุคคลากร หรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานผิดพลาด บกพร่อง จนเป็นเหตุให้เกิด
ข้อพิพาท หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และจัดการกรณีข้อ
พิพาทน้ันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึงต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 

 
 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 



 

 

                                                  ภาคผนวก ค 

                             ข้อกําหนดการทดสอบด้าน Non-functional Testing 

1. การทดสอบด้านประสทิธิภาพ (Performance Test) 
1.1 ทดสอบ Load testing โดยทดสอบระบบ ในกรณีมผีู้ใช้งานเข้ามาใช้ระบบพร้อมกัน 1,000 คน 

ในระยะเวลา 4 ช่ัวโมง โดยให้ผู้รับจ้างนําเสนอรูปแบบในการทดสอบต่อผู้ว่าจ้าง 
1.2 ทดสอบ Stress & Spike testing โดยทดสอบระบบในสถานการณ์นอกเหนือจากการทํางาน

ปกติ เช่น การโจมตี หรือมีผูใ้ช้งานเพ่ิมจํานวนอย่างรวดเร็ว เพ่ือทดสอบความเสถียรภาพของ
ระบบ และรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ 
 

2. การทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Test) 
 ทดสอบความปลอดภัย โดยใช้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ผู้ว่าจ้าง
กําหนด เช่น ISO 27001 หรอื Compliance อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เป็นต้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ของผู้รับจ้างที่
ได้รับการอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้าง หรือให้ผู้ว่าจ้างใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ว่าจ้างทําการทดสอบ จนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 
 
3. การทดสอบสาํรองข้อมูลและการกู้คนืระบบ (Backup & Restore)  

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการสํารองข้อมูล ที่รองรับ ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมลูเสยีหาย ซึ่ง
องค์กรยอมรับได้ (Recovery Point Objective : RPO) ไม่เกิน 4 ช่ัวโมง และ ช่วงเวลาที่ใช้กู้
คืนจากการหยุดทํางาน (Recovery time objective : RTO) ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง   

3.2 แผนการสํารองข้อมูลตามแผนการสํารองข้อมูลที่ผู้รับจ้างเสนอ จะต้องคลอบคลุมถึง ขอ้มูล 
ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน 

3.3 แผนการกู้คืนระบบตามแผนการสํารองข้อมูลที่ผูร้ับจ้างเสนอ จะต้องคลอบคลุมถึง การเปิด
เครื่อง (Boot Up)  และ การทดสอบฟังก์ชันการใช้งานหลัก (System Functionality) บน
ระบบจริง (Production) 

 
 
 
 


