
ขอบเขตงาน (TOR) 

โครงการจ้างเหมาบํารงุรักษาระบบสารสนเทศ สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ 

กิจกรรมที่ ๓ ค่าจ้างเหมาบาํรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

๑. ความเป็นมา 

           การบริหารงานด้านเอกสารสารบรรณ  ต้ังแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การ
ยืม ตลอดจนถงึการทําลายเอกสาร เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นต่อองค์กรเป็นอย่างมาก  การพัฒนา
งานด้านสารบรรณโดยใช้ E - office เป็นนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคนิควิธีการนําเอกสาร
ทางราชการมาจัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือแก้ปัญหาการจัดเก็บรูปแบบเก่า  คือ การนํา
เอกสารจัดเก็บลงแฟ้มตามหมวดหมู่ของเอกสารซึ่งต้องใช้พ้ืนที่ แฟ้มเอกสารและสิ้นเปลอืง
ทรัพยากร  อีกทั้งยังใช้เวลามากสําหรับการค้นหาในเวลาที่จําเป็นต้องใช้เอกสารของทางราชการ  การ
พัฒนาเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ E-Office จะนําไปสู่การจัดเก็บ การรับ การส่งและให้การ
บริการเอกสารราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ประหยัดทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและ
บุคลากร  และยังสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมลูสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
การที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้นําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสม์าใช้ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงจําเป็นที่ต้องบํารุงรักษา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง และมีเสถียรภาพต่อการใช้
งานอยู่ตลอดเวลา 

 

๒. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือตรวจสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ๕ ระบบที่ทางสถาบันฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
2. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถเช่ือมโยงข้อมูล

ระบบสารบรรณข้ามเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรมได้ 
3. เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาระบบครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และมกีารตรวจสอบครุภัณฑ์จาก QR CODE 
4. เพ่ือให้สถานศกึษามีระบบการการจัดเก็บ รับ – ส่ง เอกสารสารบรรณอย่างเป็นระบบด้วย

เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
 
 



๓. รายละเอียดและขอบเขตการดําเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 

1. สร้างฐานข้อมลูระบบสารบรรณปี ๒๕๕๙ 
2. ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงระหว่างกรมต่างๆภายในกระทรวงวัฒนธรรม และ 

สํานักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม 
3. ตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย 

๓.๑ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : WebFlow) 
๓.๒ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : WebForm) 
๓.๓ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : Doccir) 
๓.๔ ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ (INFOMA : PrNews ) 
๓.๕ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส ์ (INFOMA : Reserve) 

4.  การให้บริการตรวจสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4.1 ตรวจเช็คการทํางานทั่วไปของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องลูกข่าย 

(Client) ในการตรวจเช็คเข้าถึงเคร่ืองแม่ข่ายเพียง จุดเดียวเท่าน้ัน มีรายละเอียดการ
ตรวจเช็คดังน้ี :- 
๔.๑.๑  INFOMA: WEBFLOW, INFOMA: WEBFORM 

        - Index, Search, Scan, View, Print, Report 
 ๔.๑.๒  หนังสือเวียน, ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   - Index, Scan, View, Print 
 ๔.๑.๓ จองห้องประชุม 

   - Index, Search, Print, Report 
 ๔.๒  ตรวจเช็คการทํางานโดยทั่วไปของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยมีรายละเอียด 
      ดังต่อไปน้ี 

 ๔.๒.๑  Microsoft Windows Server ที่ติดต้ังระบบ INFOMA 
 ๔.๒.๒ ตรวจเช็ค Log File และการทํางานทั่วไปของ Microsoft Windows Server 
 ๔.๒.๓ ตรวจเช็คการทํางานของ Internet Information Service พร้อมบีบอัดไฟล์ของ  
                   Log Files 
 ๔.๒.๔ Microsoft SQL Server Standard Edition ที่ติดต้ังระบบ INFOMA 
 ๔.๒.๕ ตรวจเช็ค Log File ของระบบ MS SQL Server Standard Edition 
 ๔.๒.๖ ทําการสํารองข้อมูลและตรวจสอบการสํารองข้อมูลระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
                   (SQL Server) 



 ๔.๓ สรุปรายงานผลการดําเนินการให้บริการตรวจสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
                    ตามหัวข้อการให้บริการข้างต้นเป็นเอกสาร โดยมีรายละเอียด และผลการตรวจเช็ค 

 
๔. รายละเอียดและขอบเขตการดําเนินงานระบบครุภัณฑ์พัสดุ 

๑. ปรับปรุง/พัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ตามหมวดหมู่มาตราของกรมบัญชีกลาง 
๒. ปรับปรุง/พัฒนาให้ระบบสามารถสร้างรหัสครุภัณฑ์ได้อัตโนมัติ 
๓. ปรับปรุง/พัฒนาให้ระบบสามารถสร้างข้อมูลครุภัณฑ์ในงบประมาณและนอกงบประมาณได้ 
๔. ปรับปรุง/พัฒนาให้ระบบสามารถสร้างข้อมูลครุภัณฑ์ ๑ ครั้งได้ครุภัณฑ์ชนิดเดียวกันมากกว่า ๑ 

รายการเช่น การซื้อรถยนต์เก๋ง โตโยต้า COROLLA ๑.๖ จํานวน ๒๐ คนั ราคา คันละ 
๘๕๐,๐๐๐-  

๕. ปรับปรุง/พัฒนาให้ระบบสามารถคิดค่าเสือ่มราคาได้ 
๖. ปรับปรุงระบบ ในกรณีระบุราคาทุนมากกว่า ๕,๐๐๐ บาท  จะต้องป้อนข้อมูลในช่อง เลข

สินทรัพย์  
๗.  ปรับปรุงระบบการค้นหาครุภัณฑ์ สามารคน้หาข้อมูลด้วยหลายเง่ือนไข  เช่น รหัสครุภัณฑ์  

กับ ช่ือครุภัณฑ์ หรือ หมายเลขครุภัณฑ์   
๘. ปรับปรุง/พัฒนาระบบประวัติการซ่อมบํารุง ให้สามารถใช้งานได้ 
๙. ปรับปรุง/พัฒนาระบบให้สามารถทําการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ประจาํปีจาก QR CODE ได้ 
๑๐.  ปรับปรุง/พัฒนาระบบให้สามารถเรียกดูประวัติการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจําปีได้แบบ 

Raltime ได้ 
๑๑.  ปรับปรุง/พัฒนาระบบให้สามารถพิมพ์รายงานและสถิติได้  

 
  ๕. รายการทีจ่ะต้องส่งมอบ  

๑. เอกสารรายงานการดําเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. เอกสารรายงานการบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. เอกสารการรายงานการปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
๔. แผ่น CD-Rom บรรจุ Source Code ของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

 จํานวน ๒ แผน่ 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

           วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

       ระยะ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

๘. เงื่อนไขการชําระเงนิ 

        งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดส่ง
เอกสารรายงานการดําเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
เอกสารรายงานการบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถว้น) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

         งวดที่ ๒  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุง/
พัฒนาระบบบริหารพัสดุ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารรายงานการปรับปรุงพัฒนาระบบและแผ่น CD-
Rom บรรจุ Source Code ของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ๒ ชุด จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถว้น) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

๙. การรับประกันระบบ 

         ผู้รับจ้างจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบบริหารพัสดุ   
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

 


