ข้อกำหนดขอบเขตของงำน (Terms of Reference: TOR)
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกลำง
ด้ำนเศรษฐกิจกำรคลัง ระยะที่ 2 (DOC Phase II)
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

ควำมเป็นมำ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) โดยศูนย์เทคโนโลยีส ำรสนเทศ (ศทส.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่
รั บ ผิ ด ชอบในงำนด้ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรของ สศค. ได้ จั ด หำระบบเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
และพัฒนำงำนด้ำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของ สศค.
อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อเป็ น กำรเพิ่มสมรรถภำพกำรทำงำนให้ แก่ข้ำรำชกำรของ สศค. ในฐำนะหน่ วยงำนหลักของ
กระทรวงกำรคลังในกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนะนโยบำยเศรษฐกิจ ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง รวมทั้งเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภำคเศรษฐกิจโดยรวม
แก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งและปลัดกระทรวงกำรคลัง นอกจำกนี้ยังเป็นหน่วยงำนในกำรติดตำม กำกับ
ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกำรคลัง โดยเผยแพร่
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และน ำมำซึ่งกำรยอมรับ ในนโยบำย ผลงำนด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน และเศรษฐกิ จระหว่ำง
ประเทศ ของกลุ่มเป้ำหมำย อันได้แก่ ประชำชน และหน่วยงำนทั่วไปทั้งในและต่ำงประเทศ
ปัจจุบัน สศค. มีระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนเศรษฐกิจกำรคลัง (Department Operation Center: DOC)
ระยะที่ 1 ซึ่งเก็บทั้งข้อมูลเศรษฐกิจมหภำค กำรเงิน กำรคลัง และข้อมูลที่น่ำสนใจอื่น ๆ เข้ำไว้ด้วยกันในระบบ
คลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยฐำนข้อมูลที่ใช้เป็นประเภท Relational Database Management System
(RDBMS) และใช้ประโยชน์เพื่อออกรำยงำนตำมที่กำหนดเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงกำรปรับปรุง
และพั ฒ นำระบบบริห ำรจั ดกำรฐำนข้อมูล กลำงด้ำนเศรษฐกิจกำรคลั ง ระยะที่ 2 (DOC Phase II) เพื่ อสร้ำง
เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ ข้อมูลอัน เป็ นกำรต่อยอดกำรนำข้อมูลมำใช้ให้เกิด ประโยชน์ และประสิทธิภ ำพสูงสุ ด
ตำมหลักกำรของวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Science)
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นำแพลตฟอร์ ม Big Data Ecosystem ส ำหรั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรจั ด กำรข้ อ มู ล ด้ ำ น
เศรษฐกิ จ กำรคลั ง ตำมหลั ก กำรวิ ท ยำศำสตร์ ข้ อ มู ล (Data Science) ตั้ ง แต่ ก ระบวนกำรน ำเข้ ำ ข้ อ มู ล
กำรเตรี ย มข้ อ มู ล กำรประมวลผลข้ อ มู ล และกำรน ำเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยระบบอั จ ฉริ ย ะเพื่ อ กำรบริ ห ำรงำน
(Business Intelligence) และระบบจินตภำพข้อมูล (Data Visualization)
2.2 เพื่อพัฒ นำ Big Data Analytics มำช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบนโยบำย และกำรแสดง
ทำงเลือกต่ำง ๆ ของนโยบำยเพื่อให้ผู้บริหำรตัดสินใจภำยใต้ข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
2.3 เพื่อพัฒนำ Big Data Analytics สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและนโยบำยเศรษฐกิจของเจ้ำหน้ำที่ สศค.
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คุณสมบัตผิ ู้ยื่นเสนอรำคำ
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็น บุ คคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญ ญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่ องจำกเป็ นผู้ ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรั ฐ ในระบบเครื อข่ ำยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ซึ่ งรวมถึงนิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ งงำนเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จัด กำร
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผู้ ยื่น ข้อเสนอรำคำรำยอื่น ที่ เข้ำยื่น ข้อเสนอให้ แก่ สศค. ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็ นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่ง อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของผู้ ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ยื่นเสนอรำคำต้องมีผลงำนโครงกำรที่มคี ุณสมบัติ ดังนี้
3.11.1 เป็ น ผู้รับจ้ ำงพัฒ นำหรือให้ เช่ำ และพัฒ นำระบบงำนคอมพิวเตอร์ ที่ส ำเร็จมำแล้ ว หรืออยู่
ระหว่ำงดำเนิ น กำร โดยเป็ น คู่สั ญ ญำโดยตรงกับหน่ว ยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชนที่น่ำเชื่อถือ พร้อมทั้งแนบ
หลักฐำนสำเนำหนังสือรับรองผลงำนจำกคู่สัญญำ หรือสำเนำสัญญำอย่ำงน้อย 1 สัญญำ วงเงินสัญญำละไม่ต่ำกว่ำ
10 ล้ำนบำท (สิบล้ำนบำท) ในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปีที่ผ่ำนมำ นับถัดจำกวันที่ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว
หรือนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และถึงวันที่ยื่นเสนอรำคำ และ สศค. ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
จำกหลักฐำนที่เสนอ
3.11.2 เป็นผู้รับจ้ำงพัฒนำหรือให้เช่ำ และพัฒนำระบบ Big Data ที่สำเร็จมำแล้วหรืออยู่ระหว่ำง
ดำเนิน กำร โดยเป็ นคู่สั ญญำโดยตรงกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชนที่น่ำเชื่อถือ พร้อมทั้งแนบหลักฐำน
สำเนำหนังสือรับรองผลงำนจำกคู่สัญญำ หรือสำเนำสัญญำอย่ำงน้อย 1 สัญญำ วงเงินสัญญำละไม่ต่ำกว่ำ 5 ล้ำน
บำท (ห้ ำล้ ำนบำท) ในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปีที่ผ่ ำนมำ นับถัดจำกวันที่ตรวจรับ งำนงวดสุ ดท้ำยเรียบร้อยแล้ ว
หรือนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และถึงวันที่ยื่นเสนอรำคำ และ สศค. ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
จำกหลักฐำนที่เสนอ
3.12 ต้องเสนอรำคำระบบงำนคอมพิวเตอร์ในโครงกำรทุกรำยกำร จะเลือกเสนอรำคำเพียงรำยกำรใด
รำยกำรหนึ่งไม่ได้
3.13 ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เสนอตำมข้อ 5.1 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรสนับสนุนทำงด้ำน
เทคนิคและกำรบริกำรหลั งกำรขำยในกำรเสนอรำคำครั้งนี้จำกบริษัทเจ้ำของผลิ ตภัณ ฑ์ หรือจำกบริษัทสำขำ

-3ของเจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในประเทศไทย หรื อ จำกตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยในประเทศไทย พร้อมแนบหนั งสื อรั บรอง
ในกำรยื่นเสนอรำคำครั้งนี้
3.14 ผู้ยื่นเสนอรำคำต้องเสนอบุคลำกรที่มคี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.14.1 คณะผู้พัฒนำระบบ
(1) Project Manager วุฒิกำรศึกษำปริญญำโท จำนวน 1 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 16
ปี ท ำหน้ ำที่ รั บ ผิ ดชอบกำรบริ ห ำรงำนโครงกำรให้ ส ำมำรถแล้ ว เสร็จ ถูกต้ อง สมบู รณ์ ภำยในกำหนดเวลำได้
โดยดำเนินกำรประสำนงำน และต้องเข้ำประชุมชี้แจงควำมคืบหน้ำของโครงกำรตำมที่ สศค. เป็นผู้กำหนด
(2) Project Coordinator วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 1 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย
6 ปี ทำหน้ำทีต่ ิดต่อประสำนงำนของโครงกำร
(3) Technical Lead วุฒิกำรศึกษำปริญญำโท จำนวน 2 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 11 ปี
ทำหน้ำที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ และเป็นผู้นำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้รับ และนำมำประยุกต์ใช้ ให้คำปรึกษำด้ำนระบบ
อัจฉริยะ (Business Intelligence) เพื่อกำรบริหำรงำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Science) และสถิติ
(4) System Designer วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 2 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 8 ปี
ทำหน้ำทีว่ ิเครำะห์และออกแบบระบบ
(5) Data Analyst วุฒิ กำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 4 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 4 ปี
ทำหน้ำทีว่ ิเครำะห์ข้อมูล
(6) Senior Programmer วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 5 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย
7 ปี ทำหน้ำทีก่ ำกับ ดูแล และพัฒนำโปรแกรมให้มีประสิทธิภำพ
(7) Software Developer วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 9 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย
3 ปี ทำหน้ำทีอ่ อกแบบและแก้ไขโปรแกรมให้เป็นไปตำมแผน
(8) Software Tester วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 2 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 4
ปี ทำหน้ำทีท่ ดสอบโปรแกรมหลังกำรพัฒนำโปรแกรมให้เรียบร้อย
(9) IT Support วุฒิ กำรศึ กษำปริญ ญำตรี จำนวน 3 คน ประสบกำรณ์ อย่ ำงน้ อย 4 ปี
ทำหน้ำทีต่ อบปัญหำกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนและให้คำแนะนำเบื้องต้น
(10) System Engineer วุฒิ กำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 1 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 7
ปี ท ำหน้ ำ ที่ วิ ศ วกรระบบ ท ำหน้ ำ ที่ วิ เครำะห์ วำงแผน ออกแบบ จั ด ท ำแผนงำนโครงกำร จั ด สร้ ำ งระบบ
ให้ตรงกับควำมต้องกำร
(11) Security Engineer วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 1 คน ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย
6 ปี ทำหน้ำทีต่ รวจสอบปัญหำ กำหนดสิทธิ์ รักษำควำมปลอดภัยระบบ
3.14.2 คณะผู้เชี่ยวชำญ
ผู้ยื่นเสนอรำคำรำคำต้องจัดหำคณะผู้เชี่ยวชำญ เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลตำมโจทย์ของ สศค.
และต้องให้คำแนะนำและคำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ สศค. ในกรณีที่ต้องกำรพัฒนำกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลอื่น
ในภำยหลัง มีรำยละเอียดดังนี้
(1) มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytics)
สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และมีประสบกำรณ์
ทำงำนหรือกำรสอนในสำขำดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน

-4(2) มีบุ คลำกรที่ มีควำมเชี่ยวชำญและให้ คำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ โดยมีวุฒิ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีประสบกำรณ์ ทำงำนหรือด้ำนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 11 ปี และมีผลงำนเผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน
(3) มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำด้ ำนสถิติและกำรวิจัย เพื่อวิเครำะห์และ
ตีควำมหมำยด้ำนสถิติและกำรวิจัย โดยมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอกด้ำนสถิติ หรือกำรวิจัย หรือ วิศวกรรม
อุตสำหกำร มีประสบกำรณ์ทำงำนหรือด้ำนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน
3.15 หำกมี กำรเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลำกรในภำยหลั งจำกกำรชนะกำรประกวดรำคำด้วยวิธีอิ เล็ กทรอนิกส์
และในช่วงดำเนินงำนโครงกำรจนตรวจรับงำนงวดสุดท้ำยแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้ยื่นเสนอรำคำรำคำจะต้องแจ้งให้ สศค.
ทรำบเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร และบุ ค ลำกรใหม่ จ ะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเท่ ำ หรื อ สู ง กว่ ำ บุ ค ลำกรเดิ ม
ทั้ งในแง่ของวุฒิ กำรศึก ษำและประสบกำรณ์ และจะต้อ งได้ รับ กำรพิ จำรณำอนุ มัติ จำก สศค. จึงจะสำมำรถ
ปฏิบั ติงำนต่อไปได้ นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ สศค. พิจำรณำแล้วเห็ นว่ำกำรทำงำนของผู้ยื่นเสนอรำคำมีควำมล่ ำช้ำ
ในกำรดำเนินงำน และแจ้งให้ผู้ยื่นเสนอรำคำทรำบ เพื่อดำเนินกำรเพิ่มเติมบุคลำกร ผู้ยื่นเสนอรำคำจะต้องเพิ่ม
บุคลำกรดังกล่ำวตำมควำมต้องกำรของ สศค. ได้ และในทำนองเดียวกัน ถ้ำ สศค. เห็นว่ำบุคลำกรของผู้ยื่นเสนอรำคำ
ไม่มีควำมสำมำรถเพียงพอ สศค. สำมำรถที่จะขอเปลี่ยนแปลงบุคลำกรได้เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อพิจำรณำดังกล่ำว
สศค. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะดำเนินกำรได้
4.

กำรเสนอรำคำ
ผู้ ยื่ น เสนอรำคำต้ องยื่ น เอกสำรผ่ ำนระบบ e-GP ของกรมบั ญ ชีก ลำง โดยผู้ ยื่ น เสนอรำคำต้อ งน ำเสนอ
รำยละเอียดเป็นตำรำงกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ ตำมรูปแบบดังนี้
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
คุณสมบัติ
หรือขอบเขต
เอกสำรอ้ำงอิง
ทีผ่ ้ยู ื่นเสนอรำคำเสนอ
กำรดำเนินงำน
ทีผ่ ้ยู ื่นเสนอรำคำเสนอ
ให้คัดลอกคุณสมบัติที่ สศค. ให้ระบุคุณสมบัติ
ให้ระบุจุดที่ดีกว่ำ
ให้ระบุ
กำหนด หรือขอบเขตกำร
ทีผ่ ู้ยื่นเสนอรำคำเสนอ
หรือเทียบเท่ำ
เอกสำรอ้ำงอิง
ดำเนินงำนที่ สศค. กำหนด
พร้อมทั้งระบุยี่ห้อและรุ่น
(ถ้ำมี)
ผู้ยื่นเสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วันนับแต่วันที่ยืนยันรำคำสุดท้ำย โดยภำยใน
กำหนดยืนรำคำผู้ยื่นเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิ์เสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอ
รำคำมิได้
คุณลักษณะเฉพำะและ
ข้อกำหนด (งำนจัดจ้ำง)
ที่ สศค. กำหนด
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รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะและข้อกำหนด
ผู้ยื่นเสนอรำคำจะต้องเสนอรำยกำร ดังนี้
ลำดับที่
รำยกำร
1
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)
2
ซอฟต์แวร์กำรสร้ำงรำยงำน ด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อกำรบริหำรงำนและ
กำรจินตภำพข้อมูล (Business Intelligence and Data Visualization)
3
ซอฟต์แวร์กำรเผยแพร่รำยงำนเพื่อกำรบริห ำรงำนและกำรจินตภำพข้อมูล
(Business Intelligence and Data Visualization)
4
ระบบ Big Data และระบบ Machine Learning
5
ระบบตรวจสอบกำรทำงำน Big Data
6
ระบบน ำเข้ ำและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระบบวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล อนุ กรมเวลำ
และระบบกำรจำลองสถำนกำรณ์เพื่อวิเครำะห์นโยบำย
7
ระบบกำรจำแนกข้อมูล และระบบกำรแสดงผลและกำรเชื่อมโยงข้อมูล
8
กำรพัฒนำระบบงำน
1) พัฒนำออกแบบอัลกอริทึม Machine Learning ตำมโจทย์ที่กำหนด
2) พัฒนำ Dashboard
9
กำรสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery)
10 กำรฝึกอบรม
1) หลักสูตรกำรใช้งำนระบบที่จัดทำในโครงกำร จำนวนผู้เข้ำอบรม
อย่ำงน้อย 10 คน
2) หลั กสู ตรกำรวิเครำะห์ และออกแบบฐำนข้อมูล ในระบบ Big Data
จำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 10 คน
3) หลักสูตรกำรจั ดกำรระบบฐำนข้อมูล และระบบคลั งข้อมูล จำนวน
ผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 10 คน
4) หลักสู ตรกำรสร้ำง แก้ไข และเผยแพร่รำยงำน จำนวนผู้ เข้ำอบรม
อย่ำงน้อย 20 คน
5) หลั ก สู ต รกำรส ำรองข้ อ มู ล และกู้ คื น ข้ อ มู ล จ ำนวนผู้ เข้ ำ อบรม
อย่ำงน้อย 10 คน
6) หลั ก สู ต รกำรจั ด ท ำข้ อ มู ล เชิ งวิ เครำะห์ (Data Science) จ ำนวน
ผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 20 คน

จำนวน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 ระบบ
1 ระบบ
3 ระบบ
2 ระบบ
1 ระบบ
30 งำน
1 งำน
1 งำน

-6รำยละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ของโครงกำรฯ มีดังนี้
5.1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) จำนวน 1 ชุด
5.1.1 มีอุปกรณ์ที่ออกแบบมำเพื่อใช้เป็น All Flash Storage โดยเฉพำะ จำนวน 1 ชุด
5.1.1.1 แบบ SAN (Storage Area Network) ด้ว ยโปรโตคอล FC และ FCoE
(Fiber Channel over Ethernet) ได้
5.1.1.2 แบบ IP SAN ด้วยโปรโตคอล iSCSI ได้
5.1.1.3 แบบ NAS (Network Attached Storage) ที่ ท ำกำรแบ่ งปั น (Share) ไฟล์
งำนโปรโตคอล CIFS SMB NFS และ pNFS ได้
5.1.1.4 สำมำรถรองรับทำงำนร่วมกันได้พร้อมกันทั้งหมด
5.1.2 มี Controller จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด สำมำรถทำงำนแบบ Active-Active ได้
5.1.3 รองรับกำรทำ RAID แบบที่ป้องกันฮำร์ดดิสก์เสียหำยพร้อมกัน 2 ลูกใน แต่ละกลุ่ม RAID
ซึ่งไม่นับรวมฮำร์ดดิสก์ที่เป็น Hot Spare ได้
5.1.4 รองรับฮำร์ดดิสก์แบบ SSD เท่ำนั้น (All Flash Storage)
5.1.5 ติดตั้งฮำร์ดดิสก์แบบ SSD ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 960 GB จำนวน 12 หน่วย
5.1.6 รองรับกำรขยำยควำมจุ โดยเพิ่มฮำร์ดดิสก์ได้ไม่น้อยกว่ำ 144 หน่วย
5.1.7 มี Storage Frontend Ports สำหรับ เชื่อ มต่อกับ Switch และ Servers ได้แก่ FC
ควำมเร็ว 16 Gbps จำนวน 4 Port
5.1.8 มี Storage Backend Ports สำหรับเชื่อมต่อกับ ฮำร์ดดิสก์รองรับควำมเร็ว 12 Gbps
จำนวนรวม 4 Port
5.1.9 มีควำมสำมำรถทำ Thin Provisioning และ Snapshot ได้
5.1.10 มีค วำมสำมำรถท ำ Inline Deduplication Inline Compression และ Inline
Compaction
5.1.11 รองรั บ กำรก ำหนดคุ ณ ภำพ (QOS) ของกำรใช้ ฮำร์ด ดิส ก์ ระหว่ำงพื้ น ที่ ที่ จั ดแบ่ งใน
Storage System ได้
5.1.12 สำมำรถท ำ Replication แบบ Asynchronous บน IP Network ได้ พร้ อ มทั้ ง
License ที่สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุมพื้นที่ที่นำเสนอ
5.1.13 รองรับกำรเชื่อมต่อกับ Storage System เดิมที่ทำง สคค. ใช้งำนอยู่โดยสำมำรถบริหำร
จัดกำรผ่ำน Storage System เดิมของ สศค. ได้
5.1.14 สำมำรถรองรับ อุป กรณ์ เชื่ อมโยงข้อมู ล ที่ มีค วำมเร็ว ไม่น้ อยกว่ำ 10 Gbps จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 16 Port พร้อมสำยเชื่อมต่อจำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด
5.1.15 ต้องมี Power Supply มีอย่ำงน้อย 2 หน่วย ซึ่งที่ ทำงำนทดแทนกันได้ และสำมำรถ
ถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องหรือ Reset ระบบ
5.1.16 ติดตั้งในตู้ Rack ขนำดมำตรฐำน 19 นิ้วได้
5.1.17 มีมำตรฐำนกำรแพร่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำตำม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
5.1.18 มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนไฟฟ้ำตำม UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA หรือ IEC

-75.2 ซอฟต์ แวร์กำรสร้ำ งรำยงำน ด้วยระบบอัจฉริยะเพื่ อกำรบริห ำรงำนและกำรจิน ตภำพข้อมูล
(Business Intelligence and Data Visualization) จำนวน 1 ชุด
5.2.1 สำมำรถติด ตั ้ง บนเครื ่อ งคอมพิว เตอร์ Desktop ห รือ Laptop ที ่ท ำงำนบ น
ระบบปฏิบัติกำร (Operating System) Microsoft Windows และ Mac OS ได้ไม่น้อยกว่ำ 20 เครื่อง
5.2.2 สำมำรถเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล ได้ ห ลำกหลำยประเภท เช่ น Microsoft SQL Server,
Microsoft Excel, Microsoft Access, MySQL, Google Analytic, Oracle, PostgreSQL, CSV, Salesforce, IBM
DB2, Cloudera Hadoop, MapR Hadoop Hive, Spark SQL, Web Data Connector, ODBC ได้ เ ป็ น อย่ ำ ง
น้อย
5.2.3 สำมำรถสร้ำงมุมมอง (View) ในรูปแบบที่ห ลำกหลำย เช่น Text Tables, Highlight
Tables, Symbol Maps, Filled Maps, Pie Charts, Horizontal Bars, Stacked Bars, Side-By-Side Bars,
Treemaps, Circle Views, Side-By-Side Circles, Lines (Continuous), Lines (Discrete), Dual Lines, Area
Charts (Continuous), Area Charts (Discrete), Dual Combination, Scatter Plots, Histogram, Box-andWhisker Plots, Gantt, Bullet Graphs, Packed Bubbles, Heat Maps ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.2.4 สำมำรถสร้ ำ ง Dashboard ที่ ป ระกอบด้ ว ยหลำยมุ ม มอง (View) และสำมำรถ
มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่ำงมุมมองต่ำง ๆ ภำยใน Dashboard ได้
5.2.5 สำมำรถสร้ำงฟิลด์คำนวณ (Calculated Field) เพื่อสร้ำงข้อมูลเพิ่มขึ้นได้นอกเหนือจำก
ข้อมูลที่อยู่ในฐำนข้อมูล
5.2.6 สำมำรถสร้ ำ งฟิ ล ด์ ที่ ค ำนวณตำรำง (Table Calculation) เช่ น กำรค ำนวณ MTD
(Month to date), YTD (Year to date), YOY (Year over Year), Running Total, Different, Percent
Different, Time of Day, Day of week ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.2.7 รองรับ เทคโนโลยีส ร้ำ งภำพของข้ อ มูล ด้ว ยฟัง ก์ช ัน กำรแปลงข้อ มูล เป็น กรำฟแบบ
กำรลำกและวำง (Drag and Drop) โดยใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล และแสดงออกมำในรูปแบบของกรำฟิก
5.2.8 ต้ องเป็ น ซอฟต์ แวร์ที่ได้รับกำรจัดอั นดับ ระดั บโลกอยู่ในกลุ่ ม Leaders ของปี 2019
Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms
5.3 ซอฟต์ แ วร์ ก ำรเผยแพร่ ร ำยงำนเพื่ อ กำรบริ ห ำรงำนและกำรจิ น ตภำพข้ อ มู ล (Business
Intelligence and Data Visualization) จำนวน 1 ชุด
5.3.1 รองรับจำนวนผู้ใช้งำนพร้อมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน
5.3.2 สำมำรถเรี ย กดู View และ Dashboard ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ โดยรองรั บ Web Browser ที่
หลำกหลำย เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.3.3 สำมำรถเรียกดู View และ Dashboard ผ่ำนอุปกรณ์ Mobile Device ได้
5.3.4 สำมำรถกำหนดสิทธิ์ (Permission) ในกำรดูข้อมูล กำรเผยแพร่ข้อมูล กำรดำวน์โหลด
ข้อมูล กำรแสดงควำมคิดเห็น (Comment) และกำรนำข้อมูลออก (Export) ได้
5.3.5 ซอฟต์แวร์ที่เสนอต้องสำมำรถทำงำนร่วมกับซอฟต์แวร์ที่เสนอในข้อ 5.2 ได้
5.4 ระบบ Big Data และระบบ Machine Learning
5.4.1 ระบบ Big Data
5.4.1.1 รองรั บ กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จำกระบบงำนของ สศค. ในรู ป แบบข้ อ มู ล ทั้ ง
Structured Semi-Structured และ Unstructured
5.4.1.2 ติดตัง้ Apache Hadoop 2.6 หรือใหม่กว่ำ
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Interface หรือ Web-based UI
5.4.1.4 มีเครื่องมือหน้ำจอระบบ Apache Hadoop
5.4.1.5 รองรับกำรบันทึกไฟล์ผ่ำน HDFS Protocol
5.4.1.6 มี Hadoop Ecosystem ประกอบด้วย Component อย่ำงน้อยดังนี้
1) Flume
2) Sqoop
3) Kafka
4) ZooKeeper
5) Spark
6) Hive
7) HBase
8) Kudu
9) Impala
5.4.1.7 สำมำรถทำกำรกรอง (Filter) ข้อมูลได้
5.4.1.8 สำมำรถจัดลำดับควำมสำคัญในกำรประมวลผล (Priority) รวมถึงจัดกำรแบ่ง
กำรประมวลผลตำมลักษณะกำรทำงำนได้
5.4.1.9 รองรับกำรเข้ำรหัสข้อมูลบน Hadoop ได้ตำมมำตรฐำนกำรเข้ำรหัสแบบ AES
(Advanced Encryption Standard) ที่ 128 Bit ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.4.1.10 สำมำรถบันทึกและเรียกดู รวมทั้งแสดงเป็นรำยงำนกำรเข้ำ ใช้งำนของผู้ใช้
ระบบเพื่อตรวจสอบ (Audit) กิจกรรมของผู้ใช้ระบบได้
5.4.1.11 สำมำรถตั้งค่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ ใช้งำนเข้ำใช้งำนเรียกดู ข้อมูล จำกหลำย
Client พร้อมกันด้วย User ID เดียวกัน
5.4.1.12 สำมำรถตั้งค่ำหรือกำหนด Session Timeout กรณีที่ไม่มีกำรใช้งำนในระบบเกิน
กว่ำที่กำหนด
5.4.1.13 มี โมดู ล (Module) ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล Structure Data แบบตำรำง
Columnar
5.4.1.14 มี โมดูล (Module) เรีย กใช้ฐ ำนข้อมู ล ด้ ว ยภำษำ SQL ส ำหรับ ฐำนข้ อมู ล
แบบ HDFS และ HBase
5.4.1.15 สำมำรถอ่ำน Metadata ด้วย Apache Hive
5.4.2 ระบบ Machine Learning
5.4.2.1 รองรับกำรนำโปรแกรมที่พัฒนำด้วยภำษำ R, Python, Spark ML, Tableau
ให้ทำงำนร่วมกันและวิเครำะห์ข้อมูลบน Hadoop
5.4.2.2 สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นข้อควำม (Text Analytics) และรู้จำ
รู ป แบบข้ อ มู ล ที่ ไม่ เป็ น โครงสร้ ำ ง (Unstructured Data) เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในกำรสร้ ำงระบบสื บ ค้ น (Search
Engine) หรือตัดสินใจอัตโนมัติโดยปัญญำประดิษฐ์
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1) Regression Analysis
2) Constant Line, Average Line, Median with Quartiles
3) แสดง Trend Line
4) Clustering
5) แสดง Reference Line
6) แสดง Distribution Band
5.4.2.4 รองรั บ กำรท ำ Logistic Regression เพื่ อ ใช้ ใ นกำรสร้ ำ งฟั ง ก์ ชั น ส ำหรั บ
ตัด สิ น ใจเลื อ กทำงใดทำงหนึ่ งจำกสองทำงเลื อ ก เช่น กำรวิเครำะห์ ห ำกลุ่ ม ผู้ มี รำยได้ น้ อ ยมำก และให้ ค วำม
ช่วยเหลือก่อนกลุ่มอื่น เป็นต้น
5.4.2.5 รองรั บ กำรท ำ Multinomial Classification เพื่ อ ใช้ ใ นกำรสร้ ำ งฟั ง ก์ ชั น
แยกประเภท (Classification) ข้อมูลออกมำเป็นหลำยประเภท เช่น กำรวิเครำะห์แยกประเภทกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย
ตำมสวัสดิกำรภำครัฐที่เหมำะสม เพื่อวำงแผนกำรให้สวัสดิกำรได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย
5.4.2.6 สำมำรถวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด ปกติ ไ ด้ (Anomaly Detection) ทั้ ง แบบ
Multivariable Gaussian Distribution และ Time Series Anomaly Detection
5.4.2.7 สำมำรถประยุ ก ต์ ใ ช้ อั ล กอริ ทึ ม Anomaly Detection เช่ น สำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลผู้มีรำยได้น้อยเพื่อออกรำยงำนผู้มีรำยได้น้อยที่ไม่ปกติอย่ำงมีนัยสำคัญได้อย่ำงแม่นยำ
5.4.2.8 สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ (Social Network Analysis)
เพื่ อหำศูน ย์ กลำงของเครื อข่ำย (Centrality) รำยกำรข้อมูล ที่ เป็ น แกนหลั กในเครือข่ำย (Eigen Vector) และ
รำยกำรข้อมูลที่เป็ นโซ่ เชื่อมระหว่ำงกลุ่มข้อมูลย่อย (Betweeness) ทั้งนี้ เพื่อใช้ในกำรแบ่ งกลุ่ มควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้มีรำยได้น้อยและทำกำรวิเครำะห์หำควำมคล้ำยคลึง (Similarity) สำหรับกำรให้สวัสดิกำรภำครัฐได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม
5.4.2.9 สำมำรถวิ เครำะห์ ห ำปั จ จั ย หลั ก (Principle Component Analysis) เพื่ อ
ใช้ในกำรแบ่งกลุ่มหรือแยกประเภทข้อมูลได้
5.4.2.10 รองรับกำรทำ Clustering Analysis เพื่อให้สำมำรถแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น
กลุ่มย่อยได้ตำมคุณลักษณะประจำตัวของข้อมูลที่เลือกไว้
5.4.2.11 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับกำรจัดอันดับระดับโลกอยู่ในกลุ่ม Leaders ของปี
2018 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms
5.5 ระบบตรวจสอบกำรทำงำน Big Data
5.5.1 มี Dashboard ในกำรตรวจสอบสถำนะของโหนด (Node) ต่ ำ ง ๆ แบบรวมศู น ย์
(Centralized) รวมถึงกำรแจ้งเตือนเมื่อมีควำมผิดปกติ เกิดขึ้นในระบบ
5.5.2 สำมำรถทำงำนร่วมกับ Apache Hadoop ได้
5.5.3 มีเครื่ องมือในกำรจัดกำรตั้งค่ำ (Configuration), Start/Stop ของโหนดต่ำง ๆ แบบรวม
ศูนย์
5.5.4 มีเครื่องมือในกำรติดตั้ง Hadoop Service ไปยังโหนดต่ำง ๆ แบบรวมศูนย์
5.5.5 สำมำรถจัดกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อสะดวกในกำรจัดกำร
5.5.6 มีฟังก์ชันกำรแจ้งเตือน เมื่อระบบที่หน้ำจอทำงำนผิดปกติ
5.5.7 สำมำรถตรวจสอบ Error หรือข้อผิดพลำดของระบบที่หน้ำจอได้

- 10 5.6 ระบบนำเข้ำและแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ระบบวิเครำะห์ข้อมูลอนุกรมเวลำ จำนวน
๑ ระบบ และระบบกำรจำลองสถำนกำรณ์เพื่อกำรวิเครำะห์นโยบำย จำนวน ๑ ระบบ
5.6.1 ระบบนำเข้ำและแลกเปลี่ยนข้อมูล
5.6.1.1 สำมำรถนำเข้ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูล ของ สศค. หรือหน่วยงำน
อื่นตำมที่กำหนด
5.6.1.2 มีขั้นตอนในกำรรักษำควำมปลอดภัยหรือกำรลงทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงแอปพลิเคชันภำยนอกที่จะเชื่อมต่อระบบในอนำคต
5.6.1.3 มีระบบระบุตัวตนของผู้ใช้งำนและระบบภำยนอกที่ปลอดภั ยโดยป้องกันกำร
เข้ำถึงรหัสลับด้วยวิธี OAuth 2.0
5.6.1.4 รองรับข้อมูลที่ทำกำรแลกเปลี่ยนอยู่ในรูปแบบของ Open API โดยสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำน REST API ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.6.2 ระบบวิเครำะห์ข้อมูลอนุกรมเวลำ
5.6.2.1 สำมำรถนำเข้ำข้อมู ล ในรูปแบบอนุกรมเวลำจำกฐำนข้อมูล ของ สศค. หรือ
หน่วยงำนอื่นตำมที่กำหนด เช่น อัตรำกำรว่ำงงำน หนี้ครัวเรือน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ของแต่ละกลุ่มธุรกิจและรำยได้
เฉลี่ยของแต่ละภูมิภำค
5.6.2.2 สำมำรถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิเชิงเส้นโดยสำมำรถเลือกช่วงเวลำที่ต้องกำรได้
5.6.2.3 สำมำรถเลือกประเภทข้อมูลเพื่ อแสดงผลเป็นแผนภูมิเชิงเส้นได้ โดยสำมำรถ
เลือกอนุกรมข้อมูลหลำยชุดเพื่อแสดงผลในแผนภูมิ เดียวกัน เพื่อให้นักวิ เครำะห์สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูล จำก
โมเดลทำนำยประเภทต่ำง ๆ ในช่วงเวลำที่ต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.6.2.4 ระบบสำมำรถพยำกรณ์ข้อมู ลในอนำคต โดยกำรพยำกรณ์ ตำมหลักวิชำกำร
เศรษฐศำสตร์ โดยสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรสร้ำงโมเดลคณิตศำสตร์หรือเศรษฐมิติได้หลำยวิธี เช่น Support Vector
Regression, Random Forest Regression, LSTM Regression, Decision Tree Regression, Ridge
Regression และ Linear Regression ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.6.2.5 สำมำรถนำข้อมูลอนุกรมเวลำของคำสำคัญจำกสื่อสังคมออนไลน์มำใช้ในกำร
สังเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพยำกรณ์ในอนำคต โดยใช้แหล่งข้อมูลจำก Twitter หรืออื่น ๆ ตำมที่ สศค. กำหนด
5.6.2.6 สำมำรถแสดงผลกำรพยำกรณ์ในรูป แบบอนุก รมเวลำเป็น แผนภูมิเชิงเส้น
ที่แสดงทั้งข้อมูลย้อนหลังและอนำคตในแผนภูมิเดียวกัน
5.6.2.7 สำมำรถประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ได้
5.6.2.8 สำมำรถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ อย่ำงน้อย ๒ รูปแบบ เช่น Excel, CSV
เป็นต้น
5.6.3 ระบบกำรจำลองสถำนกำรณ์เพื่อกำรวิเครำะห์นโยบำย
5.6.3.1 สำมำรถจำลองสถำนกำรณ์โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ของ สศค. หรือหน่วยงำนอื่น
ตำมที่กำหนด ในรูปแบบที่หน่วยงำนต้องกำร เช่น จำลองสถำนกำรณ์อัตรำกำรว่ำงงำน หนี้ครัวเรือน เป็นต้น
5.6.3.2 ผู้ ใช้สำมำรถกำหนดค่ำของตัวแปรต้นทำงเศรษฐศำสตร์ โดยระบบสำมำรถ
พยำกรณ์และแสดงผลตำมที่คำนวณจำกโมเดลพยำกรณ์
5.6.3.3 สำมำรถเลือกใช้ได้ ทั้งโมเดลพยำกรณ์ที่สร้ำงขึ้นโดยคอมพิวเตอร์และโมเดล
พยำกรณ์ที่ถูกพัฒนำโดยนักเศรษฐศำสตร์

- 11 5.6.3.4 สำมำรถแสดงผลในรู ปแบบแผนภูมิเส้ นเพื่อทำนำยอนุกรมเวลำของข้อมูล
ที่ถูกเลือกในกำรแสดงผล
5.6.3.5 สำมำรถก ำหนดหรื อ เพิ่ ม ปั จ จั ย ที่ ห น่ ว ยงำนมี เพื่ อ แสดงถึ ง กำรจ ำลอง
สถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น
5.6.3.6 ระบบสำมำรถเรียนรู้ จดจำ เพื่อสำมำรถแนะนำกำรจำลองในครั้งต่อไปได้
5.6.3.7 สำมำรถกำหนดและเลือกตัวแปรได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่ม รองรับกำร
ใช้งำนของบัญชีผู้ใช้จำนวนมำกและสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้ระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.6.3.8 สำมำรถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ อย่ำงน้อย ๒ รูปแบบ เช่น Excel, CSV
เป็นต้น
5.7 ระบบกำรจำแนกข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ และ ระบบกำรแสดงผลและกำรเชื่อมโยงข้อมูล
จำนวน ๑ ระบบ
5.7.1 ระบบกำรจำแนกข้อมูล
5.7.1.1 สำมำรถจำแนกข้อมูลตำมที่ สศค.กำหนด และแสดงผลได้
5.7.1.2 สำมำรถเลือกรูปแบบกำรจำแนกข้อมูลได้โดยใช้ขั้นตอนวิธี เช่น Support Vector
Machine, Random Forest, Decision Tree, Logistic Regression, Deep Neural Network ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.7.1.3 สำมำรถสกั ด ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นกำรจ ำแนกข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี Feature
Extraction เพื่อแสดงปัจจัยสำคัญและตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อกำรจำแนก
5.7.1.4 สำมำรถสรุปขั้นตอนกำรจำแนกข้อมูลเป็นแผนภูมิ Decision Tree โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และค่ำเศรษฐมิติในแผนภูมิ
5.7.1.5 รองรับกำรใช้งำนของบั ญชีผู้ใช้จำนวนมำก สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้
ระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.7.1.6 สำมำรถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิต่ำง ๆ ได้
5.7.1.7 สำมำรถส่งออกผลกำรจำแนกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ อย่ำงน้อย ๒ รูปแบบ เช่น
Excel, CSV เป็นต้น
5.7.2 ระบบกำรแสดงผลและกำรเชื่อมโยงข้อมูล
5.7.2.1 สำมำรถน ำเข้ ำข้ อมู ล จำกฐำนข้ อมู ลที่ มี อยู่ ผ่ ำน Graphical User Interface
(GUI)
5.7.2.2 สำมำรถแสดงควำมถี่ข้อมูลในรูปแบบฮิสโทแกรม
5.7.2.3 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรด้วยแผนภูมิเส้น (Line Chart) แผนภูมิแท่ง
(Bar Chart) แผนภูมิกระจำย (Scatter Plot) เป็นอย่ำงน้อย
5.7.2.4 สำมำรถแสดงตัวอย่ำงข้อมูลในรูปแบบตำรำง
5.7.2.5 สำมำรถแสดงควำมเชื่ อ มโยงของข้ อ มู ล ได้ ใ นรู ป แบบกรำฟเชื่ อ มโยง
(Connected Graph)
5.7.2.6 สำมำรถเลือกชุดข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในกำรแสดงผลได้ผ่ำน GUI
5.8 กำรพัฒนำระบบงำน
ผู้เชี่ยวชำญต้องศึกษำและออกแบบกำรพัฒนำระบบงำน ดังนี้
5.8.1 พัฒนำออกแบบอัลกอริทึม Machine Learning จำกข้อมูลในโครงกำร DOC1
5.8.1.1 กำรรวบรวมและนำเข้ำข้อมูลตำมที่ สศค. กำหนด
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กำรจัดโครงสร้ำงข้อมูล (Structuring)
5.8.1.3 จัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้กับกำรเรียนรู้โดยอัลกอริทึมโดยกำรแยกแยะ
คุณลักษณะ (Feature) และผลลัพธ์
5.8.1.4 เรียนรู้ข้อมูลโดยอัลกอริทึมเป้ำหมำย
5.8.1.5 ทดสอบควำมแม่นยำของตัวแบบกำรพยำกรณ์และกำรตัดสินใจที่ได้จำก
อัลกอริทึม
5.8.1.6 ดั ด แปลงตั ว แบบกำรพยำกรณ์ แ ละกำรตั ด สิ น ใจไปใช้ ง ำนร่ ว มกั น
กับระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
5.8.2 พัฒนำอัลกอริทึม Machine Learning สำหรับกำรปฏิบัติงำนและวิเครำะห์นโยบำยของ
สศค. อย่ำงน้อย 4 เรื่อง ดังนี้
5.8.2.1 กำรวิเครำะห์เชิงนโยบำยของมำตรกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
1) วั ตถุ ป ระสงค์ : เพื่ อใช้ ข้ อมู ล ขนำดใหญ่ ที่ มี ในกำรวิเครำะห์ น โยบำยบั ต ร
สวัสดิกำรแห่งรัฐในมิติต่ำงๆ เช่น กำรกำจัด Inclusion Error กำรระบุตัวผู้ควรได้รับควำมช่วยเหลือ กำรจัดกลุ่ม
กำรจัดสวัสดิกำรแบบ Tailor-made ในมิติต่ำงๆ กำรพัฒนำรำยได้ พัฒนำอำชีพ กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรสวัสดิกำร
เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่กำรแก้ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจในระดับฐำนรำก
2) ข้อมูลที่ใช้:
2.1) ชื่อข้อมูล: เช่น ข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและผู้ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิกำรแห่ งรัฐ ข้อมูลมำตรกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิตเพื่อผู้มีสวัสดิกำรแห่งรัฐ ข้อมูลสำรวจควำมพึงพอใจ
และส ำรวจควำมต้ องกำรของผู้ ถือ บั ต รสวัส ดิ ก ำรแห่ งรัฐ ข้ อ มู ล กำรใช้ จ่ำยผ่ ำนบั ต รสวัส ดิ กำรแห่ งรัฐ ข้ อ มู ล
จปฐ. / กชช.2ค เป็นต้น
2.2) รูปแบบข้อมูล: เช่น CSV ไฟล์ฐำนข้อมูล เป็นต้น
2.3) แหล่งข้อมูล : หน่วยงำนภำยใน เช่น ส ำนักนโยบำยเศรษฐกิจ
มหภำค ส ำนั ก นโยบำยภำษี ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร เป็ น ต้ น หน่ ว ยงำนภำยนอก เช่ น
กรมบั ญ ชี ก ลำง กระทรวงกำรคลั ง กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน กระทรวงมหำดไทย ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ
ธนำคำรกรุงไทย เป็นต้น
2.4) ขนำดของข้อมูล: เช่น ข้อมูลผู้มีรำยได้น้อย ประมำณ 14.6 ล้ำนคน
ขนำดไฟล์ประมำณ 14 GB ข้อมูล จปฐ / กชช2ค เป็นไฟล์ฐำนข้อมูล ขนำดไฟล์ประมำณ 60 GB เป็นต้น
3) ผลลัพธ์ที่ต้องกำร:
3.1) ด้ำนผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ นโยบำยสวัสดิกำร
3.1.1) สร้ำงแบบจำลองทำงสถิติเพื่ อช่ว ยพิจำรณำว่ำผู้ ใด
ควรได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ หรือจะไม่ได้รับ นอกเหนือไปจำกกำรใช้ Secondary Data
3.1.2) สร้ ำ งแบบจ ำลองทำงสถิ ติ เ พื่ อ ช่ ว ยพิ จ ำรณำว่ ำ
ในผู้ถือบัตร 14.6 ล้ำนคนนี้ มีใครบ้ำงที่เป็น Inclusion Error
3.1.3) สร้ำงแบบจำลองทำงสถิติเพื่อจัดกลุ่มผู้ถือบัตร 14.6
ล้ำนคน ออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ โดยไม่อิงกับพื้นที่ และหำว่ำในแต่ละกลุ่ม รัฐควรจัดสรรสวัสดิกำรใดบ้ำง คนละเท่ำใด
3.1.4) สร้ ำ งแบบจ ำลองทำงสถิ ติ เพื่ อ หำว่ ำ ควรจั ด สรร
สวัสดิกำรใดบ้ำงให้แต่ละพื้นที่ พื้นที่ละเท่ำใด
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สวัสดิกำรใดบ้ำงให้แต่ละคน คนละเท่ำใด
3.2) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
3.2.1) ประเมิ น ผลว่ ำกำรมี บั ต รสวั ส ดิ ก ำรแห่ งรัฐ ช่ ว ยให้
ผู้ถือบัตรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่ำงไร
3.2.2) สร้ำงแบบจ ำลองเพื่ อ ค้ น หำว่ำ ผู้ ถื อ บั ต รแต่ ล ะคน
ควรที่จะฝึกอำชีพใด เพื่อทำให้มีรำยได้มำกที่สุด
3.2.3) สร้ำงแบบจำลองเพื่อช่วยอธิบำยสำเหตุกำรที่ ทำให้
ผู้ถือบัตรมีรำยได้ต่ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อเดือน หรือมีรำยได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจน
3.2.4) ประเมิ น หำแนวทำงที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ รำยได้
ของผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
3.3) ด้ำนกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรสวัสดิกำร
3 .3.1) ห ำ Pattern ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน กำรใช้ จ่ ำ ยผ่ ำ น บั ตร
สวัสดิกำร สวัสดิกำรที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ หรือต้องกำรสวัสดิกำรใดเพิ่มเติมอีก
3.4) ด้ำนอื่น ๆ
3.4.1) สร้ำง Recommendation System สำหรับหน่วยงำน
ภำครัฐ โดยหน่วยงำนรัฐจะรู้ว่ำในพื้นที่ของตน ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐนั้นขำดแคลนอะไรบ้ำง และจะพัฒนำ
ผู้ถือบัตรในด้ำนไหนให้ผู้ถือบัตรมีรำยได้ที่มำกที่สุด
3.4.2) Cross กับข้อมูลชิม ช้อป ใช้ เพื่ อค้ นหำว่ำผู้ ถือบัตร
สวัสดิกำรนั้นมีลักษณะใช้จ่ำยอย่ำงไร เดินทำงอย่ำงไร ลักษณะนิสัยของคนเป็นแบบใดถึงเลือกใช้นโยบำยชิม ช้อป ใช้
5.8.2.2 กำรวิเครำะห์เชิงนโยบำยของมำตรกำรชิม ช้อป ใช้
1) วัตถุประสงค์: เพื่อนำข้อมูล Big Data ที่ได้รับจำกมำตรกำรชิม ช้อป ใช้ มำใช้
วิเครำะห์ ในหลำยมิติเพื่ อต่อยอดและทำแบบจำลองในกำรประเมินผลนโยบำย ตลอดจนวิเครำะห์ และปรับปรุง
กำรออกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจในอนำคต
2) ข้อมูลที่ใช้:
2.1) ชื่ อ ข้ อ มู ล : เช่ น ข้ อ มู ล กำรใช้ จ่ ำ ยในมำตรกำรชิ ม ช้ อ ป ใช้
รำยจั ง หวั ด ข้ อ มู ล กำรใช้ จ่ ำ ยในมำตรกำรชิ ม ช้ อ ป ใช้ ต่ อ รำยกำรใช้ จ่ ำ ย (Transaction) ข้ อ มู ล สถำนที่
ที่ใช้จ่ ำยของเครื่ อง EDC ข้อมูลผู้ ใช้สิ ทธิ์ ในมำตรกำรชิม ช้ อป ใช้ ในแต่ละกระเป๋ ำทุ กเฟส ข้อมู ลกำรจ่ำยเงินคื น
(Cashback) ในกระเป๋ำที่สอง (G2) ข้อมูลงบประมำณที่ใช้ในมำตรกำรชิม ช้อป ใช้ ข้อมูลตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ
เช่น QGDP เป็นต้น
2.2) รูปแบบข้อมูล: ไฟล์ CSV หรืออื่น ๆ
2.3) แหล่ งข้ อมู ล: หน่ วยงำนภำยใน เช่ น ส ำนั กนโยบำยเศรษฐกิ จ
มหภำค สำนักนโยบำยภำษี เป็นต้น หน่วยงำนภำยนอก เช่น ธนำคำรกรุงไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นต้น
2.4) ขนำดของข้อมูล: ขนำดไฟล์ 18 GB
3) ผลลัพธ์ที่ต้องกำร:
3.1) แบบจำลองที่ใช้ทำนำย
3.1.1) แบบจำลองท ำนำยกำรใช้ จ่ำยในโครงกำรชิมช้อปใช้
ทุ กเดื อนในปี 2563 ในกรณี ที่ มำตรกำรชิ ม ช้อป ใช้ ได้มี เฟสต่ อไป แบบจำลองนี้ จะต้ องสำมำรถท ำนำยได้ว่ ำ
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จะต้องสำมำรถอธิบำยเหตุผลได้
3.1.2) แ บ บ จ ำล อ งท ำน ำย ก ำรเพิ ่ม ขึ ้น ข อ งรำย ได้
ภำคกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำ แบบจำลองที่นำข้อมูลจำนวนเงินที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ และตัวชี้วัด
เศรษฐกิจที่สำคัญมำเป็น Input และทำนำยได้ว่ำรำยได้ภำคกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำจะมีเพิ่มขึ้ นเท่ำใด ในกรณีที่
อยำกเพิ่มรำยได้เหล่ ำนี้ ในสัดส่ วนที่ต้องกำร สำมำรถคำดกำรณ์ จำนวนเงินที่เหมำะสมในกำรทำมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจในลักษณะของชิม ช้อป ใช้
3.2) แบบจำลองประเภทจัดกลุ่ม
แบบจำลองที่จัดกลุ่มลักษณะของผู้ได้รับสิทธิ์มำตรกำรชิม ช้อป ใช้
โดยสำมำรถหำลั ก ษณะและพฤติ ก รรมกำรใช้ งำนที่ ค ล้ ำ ยคลึ งกั น มำใช้ ห ำควำมสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
ในกำรออกมำตรกำรกระตุ้นได้ตรงจุดยิ่งขึ้น
3.3) แบบจำลองที่กำรตรวจจับกำรใช้งำนที่ผิดปกติ
แบบจำลองที่ ตรวจจับกำรใช้ ที่ ผิ ดปกติ และกำรโกงที่ อำจจะ
เกิดขึ้น เพื่อที่จะสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งำนกระเป๋ำ 1 และ 2 ที่มีลักษณะไม่ปกติ เช่น ร้ำนค้ำที่รับใช้จ่ำยกระเป๋ำ 2
เต็ ม จ ำนวน เพื่ อแลกกั บ ส่ ว นแบ่ งใน Cashback ของผู้ ซื้ อ เป็ น ต้ น แบบจ ำลองจะสำมำรถส่ งข้ อมู ล เพื่ อเตื อ น
ให้เจ้ำหน้ำที่ทเี่ กี่ยวข้องตรวจสอบในรำยละเอียดเพื่อหำกผิดจริงสำมำรถยับยั้งบัญชีและกำรจ่ำยเงินคืนได้
5.8.2.3 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่สำคัญตำมระบบ GFMIS
1) วัตถุประสงค์:
1.1) เพื่ อจั ดท ำรำยงำนติ ดตำมผลกำรเบิ กจ่ ำยเงินงบประมำณและ
เงินกันเหลื่อมปีของภำครัฐตำมระบบ GFMIS ที่สำคัญ โดยนำเสนอในรูปแบบของรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำยสัปดำห์
รำยเดือน รำยปี และเผยแพร่ลง Website ของ สศค.
1.2) เพื่ อวิเครำะห์ ข้อมู ลผลกำรเบิ กจ่ ำยเงินงบประมำณและเงินกั น
เหลื่อมปีของภำครัฐตำมระบบ GFMIS ที่สำคัญ ในหลำกหลำยมุมมองและทำให้สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน
1.3) เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยหรือมำตรกำรเร่งด่วน
ในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
1.4) เพื่อจัดทำรำยงำนเสนอแนะนโยบำยกำรบริหำรเงินงบประมำณ
ต่อผู้บริหำรระดับสูง
2) ข้อมูลที่ใช้:
2.1) ชื่ อข้ อมู ล : เช่ น ผลกำรเบิ กจ่ ำยรำยหน่ วยงำน ผลกำรเบิ กจ่ ำย
เงินกันเหลื่อมปี เป็นต้น
2.2) รูปแบบข้อมูล: เช่น ไฟล์ Excel ไฟล์ CSV ไฟล์ฐำนข้อมูล เป็นต้น
2.3) แหล่งข้อมูล: เช่น ระบบ GFMIS Terminal กรมบัญชีกลำง เป็นต้น
2.4) ขนำดของข้อมูล: ประมำณ 3,000 Row
3) ผลลัพธ์ที่ต้องกำร:
3.1) สำมำรถประมำณกำร คำดกำรณ์ กำรเบิ กจ่ำยเงินงบประมำณ
และเงินกันเหลื่อมปีของภำครัฐตำมระบบ GFMIS ที่สำคัญ ในช่วงเวลำเดียวกันหรือในอนำคต
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เงินงบประมำณ ตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ของรัฐบำล
3.3) สำมำรถรำยงำนข้ อมู ลได้ แบบรวดเร็ว โดยที่ ไม่ ต้องดำวน์ โหลด
หรือนำข้อมูลมำจัดใหม่
3.4) สำมำรถเปรี ยบเที ยบข้ อมู ลระหว่ ำงช่ วงเวลำเดี ยวกั น ได้ อย่ ำง
รวดเร็ว
5.8.2.4 กำรวิ เครำะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรเข้ ำ ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของ
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
1) วัตถุประสงค์:
1.1) เพื่อใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรวิเครำะห์กำรดำเนินกำรของสถำบัน
กำรเงิ น เฉพำะกิ จ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ในกำรสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบกำร SMEs เข้ ำถึ ง
สินเชื่อในระบบสถำบันกำรเงิน
1.2) เพื่ อใช้ ข้ อมู ลขนำดใหญ่ ในกำรวิ เครำะห์ ปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบ
ต่อกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำร
สนับสนุน SMEs
2) ข้อมูลที่ใช้:
2.1) ชื่ อข้ อมู ล : เช่ น ข้ อมู ลเงิน ให้ สิ น เชื่ อและภำระผู กพั นรำยตั ว /
รำยสัญญำ (DS_SMD : SMEs Data) ข้อมูลลู กค้ำหรือคู่สัญญำ รำยลูกค้ำ (DS_SMP : SMEs Profile) ข้อมูลบัญชี
ประชำชำติ เป็นต้น
2.2) รูปแบบข้อมูล: ไฟล์ XML
2.3) แหล่ งข้อมูล: เช่น ธนำคำรแห่ งประเทศไทย กระทรวงกำรคลั ง
(ระบบสำรสนเทศสถำบันกำรเงินและสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลั ง) สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น
2.4) ขนำดของข้อมูล:
2.4.1) ข้ อ มู ล เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ และภำระผู ก พั น รำยตั ว /
รำยสัญญำ ณ ปัจจุบันมีขนำดประมำณ 7.12 GB 55,988,238 Row และ 16 Field
2.4.2) ข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ หรื อ คู่ สั ญ ญำ รำยลู ก ค้ ำ ณ ปั จ จุ บั น
มีขนำดประมำณ 64 MB 9,389,846 Row และ 9 Field
3) ผลลัพธ์ที่ต้องกำร:
3.1) วิ เครำะห์ ห ำรู ป แบบ (Pattern) ของ SFIs ในกำรให้ สิ น เชื่ อ
แก่ผู้ประกอบกำร SMEs รวมทั้งพัฒนำกำรของสินเชื่อของผู้ประกอบกำร SMEs ในมิติต่ำง ๆ
3.2) วิ เครำะห์ ปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบต่ อกำรเข้ ำถึ งสิ น เชื่ อจำก SFIs
ของผู้ ป ระกอบกำร SMEs เช่ น คุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ ำของกิ จกำร ประเภทอุ ต สำหกรรม พื้ น ที่ ในกำรด ำเนิ น กำร
ภำวะเศรษฐกิจในภำพรวม เป็นต้น
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ดำเนินกำรสำรองข้อมูล (Backup) ที่ใช้ในโครงกำรทั้งหมด โดยใช้ระบบสำรองข้อมูลของ สศค.
ที่มีอยู่เดิม เพื่อประกันควำมปลอดภัยในกรณีที่เกิดควำมไม่ปกติหรือภัยพิบัติ และกำหนดค่ำเพื่อให้ระบบทำกำร
สำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติในเวลำที่กำหนด รวมทั้งกู้ข้อมูลที่สูญหำยระหว่ำงที่ระบบเกิดควำมขัดข้องได้
6.

กำรติดตั้งและทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๖.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตำมจุดที่หน่วยงำนกำหนดอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทดสอบกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๖.๒ ในกรณีผลกำรทดสอบกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยังไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมวัตถุป ระสงค์ของโครงกำร ผู้ช นะกำรประกวดรำคำจะต้องท ำกำรปรับ ปรุงแก้ไขเพื่อให้
กำรทดสอบผ่ำนเงื่อนไขตำมข้อกำหนดดังกล่ำว
๖.๓ ในระหว่ำงที่ทำกำรทดสอบระบบ หำกอุปกรณ์ ใดของส ำนักงำน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับ
ควำมเสียหำยระหว่ำงกำรทดสอบ และส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ โดยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรทดสอบนั้นเกิดจำกควำมบกพร่องของบุคลำกรของผู้ชนะกำรประกวดรำคำ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
จะต้องทำกำรซ่อมแซม แก้ไขหรือเปลี่ยนแทนโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกสำนักงำน
7.

กำรฝึกอบรม
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของ สศค. พร้อมมีคู่มือและเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องรับผิดชอบค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง และค่ำเอกสำร
ตลอดกำรฝึกอบรม โดยมีหลักสูตรกำรฝึกอบรมอย่ำงน้อย ดังนี้
7.1 หลักสูตรกำรใช้งำนระบบที่จัดทำในโครงกำร จำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 10 คน
7.2 หลักสูตรกำรวิเครำะห์และออกแบบฐำนข้อมูลในระบบ Big Data จำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 10 คน
7.3 หลักสูตรกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลและระบบคลังข้อมูล จำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 10 คน
7.4 หลักสูตรกำรสร้ำง แก้ไข และเผยแพร่รำยงำน จำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 20 คน
7.5 หลักสูตรกำรสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery) จำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 10 คน
7.6 หลักสูตรกำรจัดทำข้อมูลเชิงวิเครำะห์ (Data Science) จำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 20 คน
8.

กำรสนับสนุนของ สศค.
สศค. จะอำนวยควำมสะดวกให้กับบริษัทคู่สัญญำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้
8.1 ประสำนงำนและด ำเนิ น กำรจั ด เจ้ ำ หน้ ำ ที่ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบ
ควำมปลอดภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 อนุ ญ ำตให้ บ ริษั ทคู่สั ญ ญำสำมำรถใช้และสำมำรถส่ งข้อมูล ผ่ ำนระบบเครือข่ำยสื่ อสำรของ สศค.
ตำมควำมเหมำะสม
9.

ระยะเวลำดำเนินงำนและกำรส่งมอบงำน
เสนอรำคำต้องดำเนิ น กำรพัฒ นำ ติดตั้ง ทดสอบ และส่ งมอบระบบที่ จัดทำขึ้นทั้ งหมดในโครงกำรตำม
ขอบเขตกำรดำเนินโครงกำร รวมทั้งจัดฝึกอบรมและส่งมอบเอกสำรหรือคู่มือให้แล้วเสร็จ ภำยใน ๒๔๐ วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำ โดยมีระยะเวลำดำเนินงำนและกำรส่งมอบงำนแบ่งออกเป็น ๔ งวดงำน ดังนี้
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งวดที่

รำยกำรส่งมอบ

จำนวน

1

(1) แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร (Activity Schedule Plan)
(2) เอกสำรสรุปควำมต้องกำรของผู้ใช้ (User Requirements)
(1) เอกสำรกำรวิ เครำะห์ แ ละออกแบบระบบงำน (System
Analysis and System Design) โดยมีรำยละเอียดครอบคลุมตำม
ข้อกำหนดข้อ 5
(2) แผนกำรทดสอบระบบงำนทุ ก ระบบที่ พั ฒ นำขึ้ น เพื่ อ ให้
ระบบงำนสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงสมบูรณ์
(1) กำรจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
มองเห็นกำรทำงำนของระบบในภำพรวม
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (Storage)
(1) ติดตัง้ ซอฟต์แวร์และระบบงำนที่พัฒนำขึ้นทั้งหมดในโครงกำร
(2) กำรส ำรองข้ อ มู ล และกู้ คื น ข้ อ มู ล ทั้ ง ระบบรวมฐำนข้ อ มู ล
(Backup and Recovery)
(3) รำยงำนผลกำรทดสอบควำมถูกต้องและกำรยอมรับได้ของ
ระบบงำน (Acceptance Test)
(4) นำระบบงำนที่พัฒนำสมบูรณ์แล้วทั้งหมดในโครงกำรออก
ปฏิบัติงำนจริง (Overall Implementation)
(5) จัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นครบถ้วนตำมหลักสูตรที่บรรจุในแผนกำร
ฝึกอบรม พร้อมเอกสำรคู่มือประกอบกำรฝึกอบรมตำมจำนวนผู้
เข้ำรับกำรอบรมและ CD 1 ชุดที่บรรจุเอกสำรคู่มือประกอบกำร
ฝึกอบรมทุกหลักสูตรในรูปแบบไฟล์ที่สำมำรถแก้ไขภำยหลังได้
(เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น)
(6) ส่งมอบ License ของ Software และโปรแกรมระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนำเสร็จสมบูรณ์ทุกระบบงำน (Source Code)
ทั้งหมดในโครงกำร
(5) เอกสำรหรือคู่มือต่ำง ๆ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมล่ำสุด
พร้อม Username และ Password สำหรับบริหำรจัดกำรระดับ
Administrator ทั้งในส่วนของฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบงำน
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร

7 ชุด
7 ชุด
7 ชุด

2

3
4

ระยะเวลำกำรส่งมอบ
(นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำ)
ภำยใน 90 วัน
ภำยใน 150 วัน

7 ชุด
7 ชุด

ภำยใน 180 วัน

1 ชุด
1 งำน
1 งำน

ภำยใน 240 วัน

7 ชุด
1 งำน
1 งำน

7 ชุด
7 ชุด

10. เงื่อนไขกำรชำระเงิน
สศค. จะชำระเงินจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1: เป็ นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 20 ของวงเงินตำมสัญ ญำ ภำยหลังที่ได้ทำกำรส่งมอบและ
ได้รับกำรตรวจรับงำนงวดที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ์

- 18 งวดที่ 2: เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 20 ของวงเงินตำมสัญ ญำ ภำยหลังที่ได้ทำกำรส่งมอบและ
ได้รับกำรตรวจรับงำนงวดที่ 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ์
งวดที่ 3: เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 40 ของวงเงินตำมสัญ ญำ ภำยหลังที่ได้ทำกำรส่งมอบและ
ได้รับกำรตรวจรับงำนงวดที่ 3 เสร็จสิ้นสมบูรณ์
งวดที่ 4: เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 20 ของวงเงินตำมสัญ ญำ ภำยหลังที่ได้ทำกำรส่งมอบและ
ได้รับกำรตรวจรับงำนงวดที่ 4 เสร็จสิ้นสมบูรณ์
11. วงเงินในกำรจัดหำ
เบิกจ่ำยจำกงบประมำณปี พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมำณ 37,335,000 บำท (สำมสิบเจ็ดล้ำนสำมแสน
สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
12. กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
ผู้ ช นะกำรเสนอรำคำต้ อ งรั ก ษำควำมลั บ ของข้ อ มู ล เอกสำร หรื อ วั ส ดุ ใด ๆ ไม่ ว่ ำ จะอยู่ ในรู ป แบบใด
ที่ได้รับมำอย่ำงเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
หำกผู้แทน ช่ำง หรือลูกจ้ำงของผู้ชนะกำรเสนอรำคำจงใจหรือประมำทเลินเล่อ กระทำหรืองดเว้นกำรกระทำใด ๆ
ที่เป็ น กำรเปิ ดเผยข้อมูล อันก่อให้ เกิดควำมเสียหำย ผู้ ชนะกำรเสนอรำคำต้องรับผิดชอบต่อ สศค. และถือว่ำ
ข้อพิจำรณำของ สศค. เป็นกำรสิ้นสุด จะร้องขอต่อไปไม่ได้
13. กำรรับประกันผลงำนและกำรบำรุงรักษำ
13.1 ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องรับประกันอุปกรณ์ทุกรำยกำรที่เสนอซึ่งเป็นกำรรับประกันค่ำแรงพร้อม
อะไหล่ และบริกำร ณ สถำนที่ติดตั้ง (Onsite Service Warranty) โดยไม่คิดมูลค่ำใด ๆ ทั้งสิ้น มีรำยละเอียดดังนี้
13.1.1 กำรรั บ ประกั น ระยะเวลำ ๑ ปี เฉพำะรำยกำรข้ อ 5.1 โดยเริ่ ม นั บ ถั ด จำกวั น ที่
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
13.1.2 กำรรับประกันระยะเวลำ ๑ ปี 6 เดือน เฉพำะรำยกำรข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.9 โดยเริ่มนับถัด
จำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
13.2 เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง สศค. สำมำรถโทรแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยช่องทำงดังต่อไปนี้
13.2.1 ติดต่อผ่ำน E-mail
13.2.2 ติดต่อผ่ำนโทรศัพท์สำยด่วน (Hotline/Helpdesk/Call Center) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
13.2.3 ติดต่อผ่ำน Instant Messaging
13.3 กรณี เกิดปั ญ หำกับ ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงกำร ผู้ช นะกำรเสนอรำคำต้องส่ งเจ้ำหน้ ำที่ที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญเพื่อจัดกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกิดปัญหำ ให้เสร็จเรียบร้อยภำยใน
8 ชั่วโมง
13.4 กรณี ผู้ชนะกำรเสนอรำคำไม่ส ำมำรถแก้ไข หรือซ่อมแซม หรือเปลี่ ยนใหม่ ได้ภ ำยใน 8 ชั่วโมง
ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องนำเครื่องสำรองที่มีประสิทธิภำพทัดเทียมกันหรือดีกว่ำมำใช้งำนแทนไปจนกว่ำจะแก้ไข
หรือซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
13.5 คุณสมบัติของอะไหล่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในกำรเปลี่ยนหรือทดแทนชั่วครำว
13.5.1 กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่นำมำเปลี่ยนต้องมีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่ำอุปกรณ์เดิมในทุกกรณี
และสำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบเดิมได้เป็นอย่ำงดี โดยต้องเป็นอะไหล่จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง

- 19 13.5.2 กรณีอุปกรณ์ทดแทนชั่วครำว อุปกรณ์ที่นำมำทดแทนเพื่อใช้งำนชั่วครำว ต้องมีคุณสมบัติ
ไม่ด้อยกว่ำอุปกรณ์เดิมในทุกกรณี และสำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบเดิมได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหำใด ๆ
13.6 เมื่อมีกำรตรวจสอบ/แก้ไขใด ๆ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องส่งรำยงำนให้ สศค. ทุกครั้งภำยใน 3 วัน
ท ำกำรนั บ จำกวัน ที่ ได้ ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ โดยระบุ วัน เวลำ สถำนที่ อำกำร สำเหตุ กำรตรวจสอบ /แก้ไข
และสถำนภำพสุดท้ำยของอุปกรณ์ และในกรณี ที่เกิดควำมล่ ำช้ำในกำรตรวจสอบแก้ไข ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ
จะต้องส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำให้ สศค. ทรำบเป็นระยะจนกว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ
13.7 หำกเกิดควำมเสี ย หำยใด ๆ ซึ่งก่อให้ เกิดควำมช ำรุดบกพร่องหรือเกิดควำมสู ญ เสี ย หรือควำม
เสียหำยแก่ทรัพย์สินของ สศค. อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรกระทำหรือละเว้นกำรกระทำของผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ สศค. ตำมจำนวนที่เสียหำยจริงภำยในระยะเวลำที่
สศค. กำหนด
13.8 กำรคิดค่ำปรับ สศค. ยอมให้ระบบคอมพิวเตอร์ตำมรำยกำรที่กำหนดขัดข้องภำยหลังที่คำนวณด้วย
ค่ำตัวถ่วงแล้วได้ไม่เกินเดือนละ ๒๔ ชั่วโมง ถ้ำระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องเกินระยะเวลำดังกล่ำว สศค. จะคิด
ค่ำปรับในส่วนที่เกินในอัตรำชั่วโมงละ ๐.๐๓๕ ของรำคำระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมควำมเป็นจริง
โดยพิจำรณำจำกบัญชีของ สศค. โดยมีเกณฑ์กำรคำนวณนับชั่วโมงและค่ำตัวถ่วงเป็นดังนี้
ก. จำนวนชั่ว โมงที่ขัด ข้อ งในขณะใดขณะหนึ่ง เท่ำ กับ ค่ำ สูง สุด ของจำนวนชั่ว โมงที่ขัด ข้อ ง
ในขณะนั้นของระบบคอมพิวเตอร์แต่ละระบบ คูณด้วยค่ำตัวถ่วง
จำนวนชั่วโมง = ค่ำสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่ำตัวถ่วง)
เศษชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง
ข. ค่ำปรับ =๐.๐๓๕ x (ผลรวมจำนวนชั่วโมง - ๒๔) x มูลค่ำตำมสัญญำจ้ำงฯ
ค. กำหนดค่ำตัวถ่วงของระบบคอมพิวเตอร์
ลำดับที่
รำยกำร
1
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)
2
ซอฟต์แวร์กำรสร้ำงรำยงำน ด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อกำรบริหำรงำนและ
กำรจินตภำพข้อมูล (Business Intelligence and Data Visualization)
3
ซอฟต์แวร์กำรเผยแพร่รำยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนและกำรจินตภำพข้อมูล
(Business Intelligence and Data Visualization)
4
ระบบ Big Data และระบบ Machine Learning
5
ระบบตรวจสอบกำรทำงำน Big Data
6
ระบบน ำเข้ ำและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระบบวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล อนุ กรมเวลำ
และระบบกำรจำลองสถำนกำรณ์เพื่อวิเครำะห์นโยบำย
7
ระบบกำรจำแนกข้อมูล และระบบกำรแสดงผลและกำรเชื่อมโยงข้อมูล
8
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนำขึ้นทั้งหมดในโครงกำร

ค่ำตัวถ่วง
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1

- 20 14. เงื่อนไขเพิ่มเติมหลังจำกติดตั้งและส่งมอบระบบงำน
ในระยะเวลำกำรรั บ ประกั น 18 เดื อ น ผู้ ช นะกำรเสนอรำคำจะต้ อ งจั ด ส่ ง ผู้ เชี่ ย วชำญ แต่ ล ะด้ ำ น
ตำมข้อ 3.14.2 มำให้คำปรึกษำในกำรพัฒนำกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยระบบ Big Data Analytics รวมทั้ง
กำรสร้ ำงและแก้ ไขรำยงำนแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ข อง สศค. เป็ น ประจ ำทุ ก เดื อ น และรวมตลอดช่ ว งระยะเวลำกำร
รับประกันไม่น้อยกว่ำ 36 ครั้ง
15. กำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ในกรณีที่บุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ว่ำกำรละเมิดสิทธิ์ หรื อสิทธิบัตรเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ และ/หรื อ Software ที่ เสนอ โดย สศค. มิ ได้ แ ก้ ไขหรื อ ดั ด แปลงไปจำกเดิ ม ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ ง
ดำเนินกำรทั้งปวงเพื่อให้กำรกล่ำวอ้ำงหรือกำรเรียกร้องดังกล่ำวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หำกผู้รับจ้ำงมิอำจกระทำได้
และ สศค. ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยต่อบุคคลภำยนอก เนื่องจำกผลแห่งกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่ำว
ผู้รับ จ้ำงต้องเป็นผู้ชำระค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมแทน สศค. ทั้งนี้
สศค. จะแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเมื่อได้มีกำรกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ
16. หน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำร
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3641 หรือ 3706
อีเมล์ itproject@fpo.go.th
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