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1 นายแพทย์บัญชา  ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย 081-5358297

2 ทันตแพทย์ด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 086-7705303

1. รายนามผู้ชีแ้จง

กรมอนามยั
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 - หน่วยงานเจ้าภาพหลักชี้แจง -

    2.1 แผนภาพเชือ่มโยง (หน่วยงานเจา้ภาพ) แสดงน้ าหนักของตัวชีว้ัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจา้ภาพชีแ้จงว่าเชือ่มโยง
และสอดคล้องกับตัวชีว้ัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจา้ภาพต้องชีแ้จงหน่วยรับงบประมาณ

ในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของแผนงานบูรณาการ
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2.2 ตวัชีว้ัดรว่มระหว่างกระทรวงที่มเีป้าหมายรว่มกัน งบประมาณรายจ่ายที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการที่ชดัเจนระหว่าง 3 – 5 ปี หรอืตามกรอบระยะเวลา

ที่ตอ้งการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
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2.3 ความสอดคล้องของแผนบรูณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเปน็ผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) 
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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1. ขอ้มูลงบประมาณ ป ี2565  
1.1 งบประมาณ ปี 2565 (ร่าง พรบ.) 43,900,000                          บาท

งบด าเนินงาน -                                    บาท
งบลงทุน 43,900,000                          บาท
งบอุดหนุน -                                    บาท
งบรายจ่ายอื่น -                                    บาท

1.2 งบประมาณ ปี 2565 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พจิารณา 43,900,000                          บาท
เพิ่ม/ลด จากปี 2564 43,900,000                          บาท

ร้อยละ 100
1.3 สถานะการเบิกจ่าย

รายการ ป ี2563 ป ี2564
(ณ วันที่ 30 ก.ย.63)

เบิกจ่ายจริง -                                    -                                    
โอนเปล่ียนแปลง -                                    -                                    
เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี -                                    -                                    

1.4 งบประมาณ ปี 2563 พลางก่อน -                                    
 แผนการใช้จ่ายเงิน 6 เดือน -                                    ล้านบาท
เบิกจ่าย ณ 18 พ.ย. 2563 -                                    ล้านบาท

2. เปรียบเทียบงบประมาณ ป ี2563/2564 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วย: บาท

รายการ งบประมาณ ป ี2564 งบประมาณ ป ี2565 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ
(ขั้น พรบ.) (ชั้นอนุกรรมาธิการฯ)

รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
2. งบด าเนินงาน
3. งบลงทุน -                                    43,900,000                          43,900,000                  100
4. งบเงินอุดหนุน
   4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
   4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ ป ี2564 

-                                    บาท
-                                    บาท (รายจ่ายประจ า -             บาท

รายจ่ายลงทุน -             บาท)
-                                    บาท
-                                    บาท
-                                    ร้อยละ

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบรูณาการ 2 พิจารณา
กรมอนามัย

วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ปรับลด

ยอดคืนในกรรมาธิการ
คงเหลือปรับลด
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6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได ้เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

แผนงาน / เปา้หมายใหบ้ริการหน่วยงาน
ตัวชีว้ัดเปา้หมายใหบ้ริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/

ตัวชีว้ัดผลผลิต (โครงการ)
หน่วยนับ

เปา้หมาย
ป ี2565

แผนงานบรูณาการรัฐบาลดิจิทลั
เปา้หมายการใหบ้ริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมกรมอนามัย
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ คน 1,000,000
โครงการ : โครงการสร้างเคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลาง
เชิงคุณภาพ : ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระบบ 1

     - รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม สามารถน าข้อมูลบริหารจัดการ สร้างความรอบรู้และความ
มั่นใจใหแ้ก่ประชาชน ส าหรับวิถีชีวิตใหม่
     - รองรับการปฏบิติังานงานการปอ้งกันปจัจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทเิช่น ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เปน็ต้น และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วนลงพงุ เปน็ต้น ของกรมอนามัย/ภาษเีครือข่าย
     - เปน็ศูนย์กลางในการจัดเก็บการประเมินผลตามมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อมของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ส าหรับสถานประกอบการ/ สถานที่สาธารณะ และประชาชน

7. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการด าเนินงาน  1 โครงการ คือ
     1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาต ิมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ประชุมจัดท าการขับเคล่ือน
และการพฒันาระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย  สร้างชาติ 2) จัดท าแผนและส่งมอบผลการด าเนินงาน 3) วิเคราะหป์ญัหาและความ
ต้องการออกแบบระบบ 4) พฒันาระบบและจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินงาน 5) ติดต้ังระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 6) 
ทดสอบระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 7) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสุขภาพดีวิธีไทย สร้างไทย สร้างชาติ 8) อบรมการใช้งาน
ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ แก่บคุลากร

ผลสัมฤทธิท์ี่คาดว่าจะได้รับ
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8. รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค. 65) ไตรมาส 3 (เม.ย. -ม.ิย. 65) ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 65)

ยอดรวมทั้งส้ิน 43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020
1. งบประมาณรายจา่ยงบกลาง -                 -                            -                            -                            -                           
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรับงบประมาณ -                 -                            -                            -                            -                           
3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020
4. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร -                 -                            -                            -                            -                           
5. งบประมาณรายจา่ยส าหรับทุนหมุนเวียน -                 -                            -                            -                            -                           
6. งบประมาณรายจา่ยเพื่อการช าระหนีภ้าครัฐ -                 -                            -                            -                            -                           
7. งบประมาณรายจา่ยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง -                 -                            -                            -                            -                           
8. งบประมาณรายจา่ยเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจา่ย -                 -                            -                            -                            -                           

   8.1 แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ าแนก 8 กลุม่)
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุม่
งบประมาณ
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แบบฟอร์ม ก.2

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามัย

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตวัชี้วดั/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น 43.9000 0.9855 0.8541 0.8541 0.5910
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิทิัล 43.9000 0.9855 0.8541 0.8541 0.5910

โครงการ : สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง 43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ :  ระบบสุขภาพดีวถิไีทยใหม ่สร้าง
ไทย สร้างชาติ

ระบบ 1                   -                     -                     -   1

1. กจิกรรมพัฒนาระบบสุขภาพดีวถิไีทยใหม ่สร้างไทย
 สร้างชาติ

43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จดัท าเป็นแผนเต็มปี

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ) 

หมายเหตุ :

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

43,900,000  บาท

43,900,000  บาท

43,900,000  บาท

1. งบลงทุน 43,900,000  บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 43,900,000  บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 43,900,000  บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 43,900,000  บาท

(1) โครงการพฒันาระบบสุขภาพดวีถิไีทยใหม่ สรา้งไทย สรา้งชาติ 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ระบบ 43,900,000  บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการสรา้งเครื่องมือและแพลตฟอรม์กลาง

8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

เป้าหมาย : เกดิการพฒันาเครื่องมือกลางและโครงสรา้งพื้นฐาน (Digital Platforms)

ตวัชี้วดั : มหีน่วยงานใชบ้ริการเพิม่ขึ้น และรองรบัการใหบ้ริการทุกกรมหรือหน่วยงาน

เทยีบเท่าอย่างนอ้ย รอ้ยละ 10

แนวทางการด าเนินงาน : สรา้งเครื่องมือและแพลตฟอรม์กลาง

ตวัชี้วดั : มหีน่วยงานใชบ้ริการเครื่องมอืและแพลตฟอรม์กลางเพิม่ขึ้นและรองรบั

การใหบ้ริการอย่างนอ้ย รอ้ยละ 10
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14. ข้อมูลงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาปรับลด ตามมติคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
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งปม. ปี 2565 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.)  (1) 1,816,415,000     บาท เงินนอกงบประมาณ  -                 บาท

แผนงานบูรณาการ 
(2) งบด าเนินงาน บาท  
(3) งบลงทุน 43,900,000         บาท 
(4) งบเงินอดุหนุน บาท  
(5) งบรายจ่ายอื่น บาท  
(6) รวมทัง้สิ้น 43,900,000        บาท

งปม. ปี 2565 วงเงินทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 43,900,000         บาท  (7) 
เพิม่/(ลด) จาก ปี 2564 43,900,000         บาท  (8) = (7) - (9)

ร้อยละ 100.00                

ภาพรวมการเบิกจา่ย งปม. ปี 2564
(9) พรบ. ปี 2564 -                    บาท

โอนเปล่ียนแปลง -                    บาท
เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2564).......% -                    บาท ( ณ 30 ม.ิย. 64 )
จ่ายจริง+PO -                    บาท ( ณ 30 ม.ิย. 64 )
เงินกนัเหล่ือมปี (30 ก.ย. 64) -                    บาท
เบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปี -                    บาท ( ณ 30 ม.ิย. 64 )

รวมเงินงบประมาณทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 43,900,000        บาท
 เป็นเงิน -                  บาท

รายจา่ยลงทุน  เป็นเงิน 43,900,000        บาท
หน่วย : บาท

งปม. ปี 2564 งปม. ปี 2565 (ขัน้อนุกรรมาธิการฯ) คณะอนุฯ
( ขัน้ พรบ.) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล ปรับลด

-                  43,900,000                               43,900,000            100.00            -               
-                  -                                         -                        -                 -               

 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
 2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
 4. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 5. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรม
 6. ค่าจ้างเหมาบริการ
 7. ค่าเช่า
 8. งบด าเนินงาน (ที่เหลือจากขอ้ 1 - 7)
 9. งบเงินอดุหนุน (ที่เหลือจากขอ้ 1 - 7 )
 10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากขอ้ 1 - 7 )

-                    43,900,000                                  43,900,000             100.00            -                
-                    43,900,000                                  43,900,000             100.00            -                

หมายเหตุ  : เฉพาะงบประมาณของหน่วยงานทีอ่ยู่ในแผนงานบูรณาการ

14.1 สรุปวงเงินงบประมาณ คณะอนุกรรมาธกิารแผนงานบูรณาการ 2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล
หน่วยรับงบประมาณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เฉพาะส่วนทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา

อนุฯ ปรับลด ปี 64 จ านวน………………-………...….. ล้านบาท 
(เฉพาะแผนงานบูรณาการ)

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รายจา่ยประจ า

รายจา่ยลงทุน (งบลงทุน/ทีเ่บิกจา่ยลักษณะงบลงทุน (งบอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน) )
 1. ครุภัณฑ์
 2. ที่ดิน
 3. ส่ิงกอ่สร้าง

รายการ (เพ่ิม/ลด) ร้อยละ

รวม
รายจา่ยประจ า

ฟอร์มสรุปวงเงินงบประมาณ คณะบูรณาการ 2 
ของแต่ละหน่วยงานในแผนงานบูรฯ 

- ไม่ถูกปรับลดงบประมาณ - 
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รายจ่ายประจ า หน่วย : ล้านบาท

เกณฑ์การปรับลด อบรมฯ
ประชา
สัมพันธ์

จา้งทปษ.
เดนิทาง

ตา่งประเทศ
วิจยัฯ

จา้งเหมา
บรกิาร

ค่าเช่า
ด าเนินงาน

ที่เหลือ
อุดหนุน
ที่เหลือ

รายจ่ายอ่ืน
ทีเหลือ

รวมทั้งสิ้น

วงเงนิปรบัลดรวม
1) ผลประกวดราคาต่ ากวา่งบประมาณที่ต้ังไว้
2) ผลการด าเนินงานล่าช้ากวา่ที่ก าหนดและคาดวา่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ
3) เทียบเทียบราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยจัดซ้ือฯ หรือตามแนวทางที่ก าหนด
4) ยกเลิกโครงการ หรือด าเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งอืน่
5) ประหยดัค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธภิาพในการใช้จ่ายงบประมาณหรือปรับลดเป้าหมาย
6) ประหยดัค่าใช้จ่ายทั้งกรณีทดแทนและหรือเพิ่มประสิทธภิาพ
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นไปด้วยความประหยดั
8) ปรับลดรายการตามภารกจิถ่ายโอนฯ

รายจ่ายลงทุน หน่วย : ล้านบาท

ในมาตรฐาน นอกมาตรฐาน ปีเดียว ผูกพัน

เกณฑ์การปรับลด

วงเงนิปรบัลดรวม

1) ผลประกวดราคาต่ ากวา่งบประมาณที่ต้ังไว้
2) ผลการด าเนินงานล่าช้ากวา่ที่ก าหนดและคาดวา่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ
3) เทียบเทียบราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยจัดซ้ือฯ หรือตามแนวทางที่ก าหนด
4) ยกเลิกโครงการ หรือด าเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งอืน่
5) ประหยดัค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธภิาพในการใช้จ่ายงบประมาณหรือปรับลดเป้าหมาย
6) ประหยดัค่าใช้จ่ายทั้งกรณีทดแทนและหรือเพิ่มประสิทธภิาพ
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นไปด้วยความประหยดั
8) ปรับลดรายการตามภารกจิถ่ายโอนฯ

ลงชือ่
( )

ต าแหน่ง
หมายเลขผู้ประสานงาน

14.2 สรุปวงเงินปรับลด ตามมติคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง สาธารณสุข หน่วยรบังบประมาณ กรมอนามัย
วันที่พิจารณา 9 กรกฎาคม 2564
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

รวมทัง้สิน้

วงเงนิปรบัลดรวม
1) ผลประกวดราคาต่ ากวา่งบประมาณที่ต้ังไว้

รวม
ที่ดิน

7) ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นไปด้วยความประหยดั

3) เทียบเทียบราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยจัดซ้ือฯ หรือตามแนวทางที่ก าหนด
4) ยกเลิกโครงการ หรือด าเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งอืน่
5) ประหยดัค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธภิาพในการใช้จ่ายงบประมาณหรือปรับลดเป้าหมาย
6) ประหยดัค่าใช้จ่ายทั้งกรณีทดแทนและหรือเพิ่มประสิทธภิาพ

2) ผลการด าเนินงานล่าช้ากวา่ที่ก าหนดและคาดวา่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ

เกณฑ์การปรับลด
ครภุัณฑ์ปีเดียว

ครภุัณฑ์
ผูกพัน

รวม
ครภุัณฑ์

สิ่งก่อสรา้ง
รวม

สิ่งก่อสรา้ง

8) ปรับลดรายการตามภารกจิถ่ายโอนฯ

รายจา่ยประจ า รายจา่ยลงทุน วงเงินปรับลดรวม

สรุปยอดปรับลด      ประจ า........................................................ ลบ.     ลงทุน...................................................... ลบ.          รวมทัง้สิน้........................................................................................ ลบ.

ฟอร์มปรับลด : แผนงานบูรณาการ 2 

- ไม่ถูกปรับลดงบประมาณ - 

21



เอกสารเพ่ิมเตมิ
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดี วิถีไทยใหม ่
สร้างไทย สร้างชาต ิ

 

- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข – 
ประกอบด้วย 1. รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 

2. ใบเสนอราคา จ านวน 3 ราย 

 
 



1 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย และยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน จึงต้องมีการน าเทคโนโลยี ด้านดิจิทัลเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรมอนามัย ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้มีการวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ ่งแวดล้อม  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต 
ทุกช่วงวัยและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เ พ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองที่
ก าหนดให้มีสุขภาพอนามัยดีแบบวิถี ใหม่  ของกรมอนามัย ในสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ 
ประชาชน ตลอดจนสามารถน าข้อมูลมาบริหารจัดการสร้างความรอบรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่
ประชาชนในการใช้บริการต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.1 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถน า
ข้อมูลบริหารจัดการ สร้างความรอบรู้และความมั่นใจให้แก่ประชาชน ส าหรับวิถีชีวิตใหม่ 

๒.2 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ อาทิเช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น ของกรมอนามัย/
ภาคีเครือข่าย  

๒.3 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ส าหรับสถาน
ประกอบการ/สถานที่สาธารณะ และประชาชน 

๒.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนด้านคุณภาพชีวิต ทุกช่วง วัยและด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System 
Platform) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่กรมอนามัยก าหนด ส าหรับรองรับการเชื่อมโยง
ระบบบริการสุขภาพและการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เหมาะสม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม  

๒.5 เพ่ือพัฒนาระบบงานให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพหลัก (Smart Citizen Digital 
Platform) ในรูปแบบ Single Sign-on ส าหรับประเมินคัดกรอง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
และน าเสนอบริการด้านสุขภาพท่ีมีประโยชน์อย่างเหมาะสม  

 
 
 
 
 



2 
 

๓. คุณสมบัตเิบื้องต้นของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
๓.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครฐัก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมอนามัย  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยี่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายต้องอ่านข้อความตามเอกสารฉบับนี้ ให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง โดยตลอด  
ทุกประการ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้ยื่นข้อเสนอจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุที่จะละเลย
ไม่ปฏิบัติตามข้อความในเอกสารนี้  หรือโดยอ้างความส าคัญผิดในข้อความการจัดหา เงื่อนไข  
หรือข้อก าหนดแห่งเอกสารนี้มิได ้

๓.๑๒ หากคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งไม่ชัดเจน กรมอนามัยสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
๔. ขอบเขตการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ รองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยและด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถท างานได้ตามรายละเอียดคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้ 

๔.1 พัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform)  
รองรับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่อยู่ภายใต้ PP Premium service ตามภารกิจ

ของกรมอนามัย และการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด HPC Transformation รองรับการบูรณาการข้อมูลระบบบริการด้าน
สุขภาพส าหรับให้บริการประชาชนในทุกช่วงวัย ผ่านระบบ Anamai world เป็นต้น รวมทั้ง งาน
บริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลผ่านระบบ Hospital Information System (HIS) และ 
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Telehealth เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ตามรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๔.1.1 ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก 

(National PP ECO-System Platform) รองรับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่อยู่
ภายใต้ PP Premium service ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริการสุขภาพทุกช่วงวัย ได้แก่ แม่
และเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ เป็นต้น และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๔.1.2 สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและระบบบริการทางการแพทย์ จาก
สถานพยาบาล ผ่าน Telehealth, การรับค าปรึกษาจากแพทย์ผ่านช่องทาง Online บน 
Smart Service Digital Platform และเชื่อมโยงกับ ระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen 
Digital Platform) ในส่วนของข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน 

๔.1.3 สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงการให้บริการ โดยมีการก าหนดรูปแบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐานด้านสุขภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและบริการผ่านกลไกของ Restful API เป็นอย่างน้อย ดังนี้ 
๔.1.3.1 ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Member API) ส าหรับให้บริการกรณีมี

ระบบต้องการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน เพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เป็นไปตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด 

๔.1.3.2 ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลสุขภาพ (Health API) ส าหรับให้บริการกรณีมีระบบ
ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน 

๔.1.3.3  ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลกิจกรรม (Activity API) ส าหรับให้บริการกรณีมี
ระบบต้องการเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน  

๔.1.3.4 ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge API) ส าหรับให้บริการกรณีมี
ระบบต้องการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

๔.1.3.5 ระบบเชื่อมต่อพฤติกรรมผู้ใช้ (Member Behavior API) ส าหรับให้บริการกรณี
มีระบบต้องการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติพฤติกรรมการใช้งานและเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้ใช้  

๔.1.3.6 ระบบเชื่อมต่อส าหรับนักพัฒนา (Developer Console) ส าหรับให้บริการ
กรณีมีระบบต้องการเชื่อมโยงข้อมูล หรือเชื่อมต่อในรูปแบบที่ต้องการ
ด าเนินการเฉพาะนอกเหนือจากที่มีให้บริการตามปกติ รวมไปถึงเป็นช่องทางใน
การทดสอบการเชื่อมโยงของผู้พัฒนาระบบที่เข้าร่วม เพ่ือไม่ให้กระทบกับ
ระบบงานทีใ่ห้บริการประชาชน 

๔.1.3.7 การตรวจสอบจากส่วนกลาง (Admin Console) เป็นระบบส าหรับให้ผู้ดูและ
ระบบสามารถ monitor การให้บริการต่างๆ ของระบบบริการสุขภาพ (Smart 
citizen Digital Platform) มีการจัดเก็บ log ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด มี
เครื่องมือส าหรับใช้สนับสนุนการตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดจาการใช้
บริการของทั้งประชาชนผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการ 
 
 



4 
 

 
๔.1.3.8 ระบบเชื่อมต่อการช่องทางการขาย (Market Place API) ส าหรับให้บริการ

กรณีมีระบบต้องการเชื่อมโยงข้อมูลและเชื่อมต่อระบบบริการในส่วนของการ
ซื้อขายสินค้าผ่านระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) ทั้ง
ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า และตัวแทนการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สถาบันการเงิน 

๔.1.3.9 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบริการผ่านกลไกของ Restful API ตามที่กรม
อนามัยก าหนด 

๔.1.4 วิเคราะห์และออกแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริการสุขภาพที่เข้า
ร่วมเชื่อมต่อกับ แพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform) 
จะต้องมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลของสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากกรม
อนามัย และจัดท าออกมาเป็นข้อก าหนดในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ละส่วนและ
ใช้เป็นหลักในการด าเนินงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมด าเนินการตาม
โครงการฯ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าเอกสารการ
ประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ส าหรับการประชุมทุกครั้ง  และจัดท ารายงานผล
การวิเคราะห์และออกแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบบริการหลัก  (National 
PP ECO-System Platform) เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย 

๔.1.5 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานร่วมกัน ในการประสานการท างาน และการพัฒนา
ระบบงาน ให้สามารถสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจุบันและถูกต้องตรงกัน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยจัดประชุมด าเนินการตาม
โครงการฯ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าเอกสารการ
ประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ส าหรับการประชุมทุกครั้ง และจัดท ารายงานสรุป
การประชุมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมอนามัย 

๔.1.6 ร ะบบแ พลตฟอร์ ม ร ะบ บบริ ก า รหลั ก  ( National PP ECO-System Platform) 
ประกอบด้วยรายงานอย่างน้อย 
๔.1.6.1 รายงานสถิตกิารเชื่อมโยงระบบงาน 
๔.1.6.2 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลตามช่วงเวลา 
๔.1.6.3 รายงานรายละเอียดประวัติการใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล จ าแนกตามประเภทข้อมูล 
๔.1.6.4 รายงานตามที่กรมอนามัยก าหนด 

๔.1.7 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
ของกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจาก https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th 
โดยน ามาแสดงผลบนระบบงาน ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 

๔.1.8 รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของการให้การยินยอมจัดเก็บ
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล 
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๔.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform)  

รองรับการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System 
Platform) แบบ Single Sign-on ที่สามารถประเมินคัดกรอง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ งาน 
และน าเสนอบริการด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๔.2.1 ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริการสุขภาพ 

(Smart citizen Digital Platform) คือ ข้อมูลสุขอนามัยส่วนตัวส าหรับทุกคนที่เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต และมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลประชาชน  

๔.2.2 สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน ส าหรับทุกช่วงวัย ป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพ 
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ อาทิเช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
โดยมีการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการดูแลสุขอนามัย สนับสนุนให้มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) อย่างเสมอภาค 

๔.2.3 มีการก าหนดมาตรฐานด้านสุขภาพ และการออกแบบองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบาย และมีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 

๔.2.4 มีระบบเตือนข้อความส าคัญ เพ่ือคัดกรองตนเอง ตามช่วงสถานการณ์ของชีวิต หรือ
ช่วงเวลาของวันต่าง ๆ ในจ านวน 30,000 วัน โดยออกแบบตามเส้นทางคุณภาพชีวิต 
Life Course Approach ที่มีสมรรถนะในการแจ้งเตือนไปยังอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ใน
กรณีท่ีประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือให้ Family Medicine ทีมสหวิชาชีพประจ า
ครอบครัว ประกอบกับ Digital Care Giver (DCG), อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.:VHV), เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, หมอครอบครัว เป็นต้น ให้ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการใช้งานระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) เพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ 

๔.2.5 มีระบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพของประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
- ระดับสีเขียว ส าหรับกรณีท่ีไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงระดับต้น และมีปัจจัยส่งเสริม

สุขภาพระดับดี โดยระบบมีค าแนะน าประชาชนด้านสุขอนามัย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
สุขภาพเป็นรายบุคคล เช่น คลิปวิดีโอ เป็นต้น ตลอดจนมีการน าเสนอข้อมูลมาตรฐาน
ด้านสุขภาพ เทคนิคปฏิบัติที่ถูกต้อง และร้านค้าสุขภาพ  

- สีเหลือง ส าหรับความเสี่ยงปานกลาง มีปัจจัยสุขภาพระดับต่ า ซึ่งควรได้รับการดูแล
เบื้องต้น จะมีสหวิชาชีพครอบครัวเป็นทีมให้ค าปรึกษา 

- สีแดง ส าหรับความเสี่ยงระดับรุนแรง และปัจจัยส่งเสริมสุขภาพที่ต่ ามาก ซึ่งต้องได้รับ
การช่วยเหลือระดับวิกฤตจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ต้องมีบริการเฉพาะด้าน 
ส าหรับการปรึกษาและสถานที่ที่จะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความ
ปลอดภัยและเป็นความลับ 

๔.2.6 ระบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพของประชาชน สามารถประเมินผลใหม่ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน 
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๔.2.7 มีการจัดท าระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) ที่มีความปลอดภัย
และความลับของข้อมูล โดยมีค าอธิบายให้ทราบถึงความส าคัญในการที่รัฐบาลต้องดูแล
ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปกป้องความเสี่ยง จากการใช้ชีวิตเป็นผู้บริโภค สร้าง
ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือเป็นประชากรรุ่นที่ดีกว่า ไปสู่ประชากรที่ดีที่สุดในยุคต่อไป  

๔.2.8 มีการประสานความร่วมมือทุกคนของรัฐบาล ที่ท าหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนประชาชน 
ส่วนแนวคิดที่ว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีกลไกในการเปิดและเชื่อมโยงระบบภาครัฐตาม
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร เพ่ือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0  (PMQA 4.0) 

๔.2.9 ระบบ Anamai world ส าหรับให้บริการประชาชน ผ่าน Mobile application ในรูปแบบ
ระบบตัวแทนบทบาทสมมติ (Avatar) ที่มีความทันสมัย น่าสนใจ ด้วยบริการข้อมูล 
กิจกรรม และบริการสุขภาพต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างสังคมดิจิตอล
สุขภาพดี ซึ่งประกอบด้วย อย่างน้อย ดังนี้ 
๔.2.9.1 Avatar & User profile system มีระบบการสร้างตัวแทนบทบาทสมมติ 

(Avatar) เพ่ือเป็นตัวละครแทนตัวผู้ใช้งานในโลกเสมือน ใช้ส าหรับการเข้าร่วม
ท ากิจกรรมต่างๆ ใน Anamai world โดยจะแสดงผลรูปร่าง เพศ ตามข้อมูล
สุขภาพของผู้ใช้งาน  

๔.2.9.2 Avatar & Health ข้อมูลสุขภาพ โดยระบบจะให้มีการปรับปรุงข้อมูลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัว Avatar ของผู้ใช้งาน 
รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้งาน เพ่ือความปลอดภัยด้านข้อมูลสุขภาพของ
ประชาชน ในการใช้ข้อมูลสุขภาพส าหรับประมวลผลภาพรวมระดับประเทศ 

๔.2.9.3 Anamai world map & Themes system มี ร ะบบแผนที่ โ ลก เสมื อน  ที่
สามารถสร้างและแสดงผลองค์ประกอบต่างๆ ของโลกเสมือนในลักษณะของ
แผนที่ในแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ อย่างน้อยได้แก่ 
อาคารสถานที่ บ้าน สนามกีฬา บู๊ทกิจกรรม ร้านค้า หรือตามที่กรมอนามัย
ก าหนด และมีการแสดงผลธีม สีสัน องค์ประกอบย่อย สอดคล้องกับกิจกรรม 
หรือเทศกาลตามความเหมาะสม รวมทั้งตามช่วงวัยของผู้ใช้งาน 

๔.2.9.4 Avatar house & decoration system มีระบบบ้านพักของ Avatar โดย
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งองค์ประกอบของบ้านพัก เพ่ิมเติมเฟอร์นิเจอร์ ถ้วย
รางวัล เหรียญรางวัล จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ และสามารถแลกรับหรือซื้อ
จากรา้นค้าใน Anamai world ได ้

๔.2.9.5 Health point system ระบบสะสมคะแนน หรือเหรียญที่ได้จากการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ใน Anamai world และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกรับของ
รางวัลหรือซื้อ Item ต่างๆ จากร้านค้าใน Anamai world 

๔.2.9.6 Information & Knowledge center system ระบบน าเสนอสื่อข้อมูลด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ที่มีการบริหารจัดการโดยผู้ดูแลระบบของกรมอนามัย เพ่ือ
ใช้เป็นช่องทางในการน าเสนอข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่คัดสรรแล้วว่า
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งานใน Anamai world เหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้ใช้งาน 
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๔.2.9.7 Training center system ระบบฝึกอบรมหลักสูตรด้านสุขภาพต่างๆ ใน
รูปแบบ e-learning ตามที่กรมอนามัยก าหนด ให้บริการใน Anamai world 
Platform 

๔.2.9.8 Challenge & Leaderboard system ระบบการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ที่
จัดใน Anamai world ระหว่างผู้ใช้รายบุคคล หรือในรูปแบบทีม และมีระบบ
การจัดอันดับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

๔.2.9.9 Avatar items shop system ระบบร้านค้า Item จากกิจกรรมต่างๆ หรือตาม
เทศกาล เพื่อใช้ส าหรับตกแต่งตัว Avatar หรือบ้านพัก โดยผู้ใช้สามารถแลกรับ
โดยใช้ Health point 

๔.2.9.10 Health market place system ระบบสื่อกลางรองรับการซื้อขายสินค้าด้าน
สุขภาพ ที่เปิดบริการเฉพาะใน Anamai world โดยผู้ใช้งานสามารถซื้อหา
สินค้าด้านสุขภาพได้ในราคาพิเศษตามที่กรมอนามัยก าหนด จากผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่เข้าร่วมด าเนินการ ในรูปแบบ Online shopping   

๔.2.9.11 Health assistant system ระบบผู้ ช่ วยแนะน าวิ ธี การส่ ง เสริมสุ ขภาพ
รายบุคคลที่ จะน าเสนอวิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานท่านนั้น  
โดยระบบต้องสามารถรองรับปริมาณผู้ใช้งานพร้อมกันจ านวนมาก ได้อย่างมี
เสถียรภาพ บนระบบ Cloud Service system ที่มีประสิทธิภาพสูง และได้
มาตรฐานในระดับสากล 

๔.2.9.12 ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูล (Dashboard) เพ่ือน าเสนอข้อมูลเป็นรูปแบบ
ตาราง แผนภูมิ และแผนที่ สามารถดูข้อมูลเชิงลึกในระดับต่างๆ ดังนี้ รายเขต
สุขภาพ, จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, รายการสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ , 
รายวัน รายเดือน รายปี และส่งออกข้อมูล (Export) รวมถึงรายงานการ
ประเมินรายข้อที่ผ่าน/ไม่ผ่าน และรายงานระดับความเสี่ยง (เขียว/เหลือง/
แดง) ของประชาชน 
๔.2.9.12.1  รายงานสถิติผู้ใช้บริการจ าแนกตามระบบบริการ 
๔.2.9.12.2  รายงานสถิติผู้ใช้บริการจ าแนกตามข้อมูลระบบบริการ 
๔.2.9.12.3  รายงานสถิติผู้ใช้บริการจ าแนกตามข้อมูลผู้ใช้บริการ 
๔.2.9.12.4  รายงานรายละเอียดข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ 
๔.2.9.12.5  รายงานสถิติการใช้บริการรายบุคคล 
๔.2.9.12.6 รายงานตามที่กรมอนามัยก าหนด 

๔.2.10 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
ของกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจาก https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th 
โดยน ามาแสดงผลบนระบบงาน ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น 

๔.2.11 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลของกรมอนามัย ได้แก่ โปรแกรม
เมนูสุขภาพ , โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ Thai save thai และโปรแกรม 
Thai stop COVID เป็นต้น และตามที่กรมอนามัยก าหนด 
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๔.3 ระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม  (Entrepreneur Environment Health 
Platform) 

รองรับการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System 
Platform) แบบ Single Sign-on ที่สามารถประเมินคัดกรอง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ งาน 
และน าเสนอบริการด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๔.3.1 ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม (Entrepreneur Environment Health Platform) คือ ข้อมูลสุขอนามัยด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลประชาชน  

๔.3.2 สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน ส าหรับทุกช่วงวัย ป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพ 
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ อาทิเช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
โดยมีการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการดูแลสุขอนามัย สนับสนุนให้มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) อย่างเสมอภาค 

๔.3.3 มีการก าหนดมาตรฐานด้านสุขภาพ และการออกแบบองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบาย และมีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 

๔.3.4 มีระบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพของประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
- ระดับสีเขียว ส าหรับกรณีท่ีไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงระดับต้น และมีปัจจัยส่งเสริม

สุขภาพระดับดี โดยระบบมีค าแนะน าประชาชนด้านสุขอนามัย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
สุขภาพเป็นรายบุคคล เช่น คลิปวิดีโอ เป็นต้น ตลอดจนมีการน าเสนอข้อมูลมาตรฐาน
ด้านสุขภาพ เทคนิคปฏิบัติที่ถูกต้อง และร้านค้าสุขภาพ  

- สีเหลือง ส าหรับความเสี่ยงปานกลาง มีปัจจัยสุขภาพระดับต่ า ซึ่งควรได้รับการดูแล
เบื้องต้น จะมีสหวิชาชีพครอบครัวเป็นทีมให้ค าปรึกษา 

- สีแดง ส าหรับความเสี่ยงระดับรุนแรง และปัจจัยส่งเสริมสุขภาพที่ต่ ามาก ซึ่งต้องได้รับ
การช่วยเหลือระดับวิกฤตจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ต้องมีบริการเฉพาะด้าน 
ส าหรับการปรึกษาและสถานที่ที่จะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความ
ปลอดภัยและเป็นความลับ 

๔.3.5 มีการจัดท าระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Entrepreneur Environment 
Health Platform) ที่มคีวามปลอดภัยและความลับของข้อมูล โดยมีค าอธิบายให้ทราบถึง
ความส าคัญในการที่รัฐบาลต้องดูแลประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปกป้องความเสี่ยง 
จากการใช้ชีวิตเป็นผู้บริโภค สร้างปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือเป็นประชากรรุ่นที่ดีกว่า ไปสู่
ประชากรที่ดีที่สุดในยุคต่อไป  

๔.3.6 มีการประสานความร่วมมือทุกคนของรัฐบาล ที่ท าหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนประชาชน 
ส่วนแนวคิดที่ว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีกลไกในการเปิดและเชื่อมโยงระบบภาครัฐตาม
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร เพ่ือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0  (PMQA 4.0) 

๔.3.7 พัฒนาระบบลงทะเบียนและติดตามความสะอาดของร้านอาหารและผู้ส่งอาหารแบบอัจฉริยะ 
โดยรองรับการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System 
Platform) ตามรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
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๔.3.7.1 ระบบร้านอาหารและผู้ส่งอาหารแบบอัจฉริยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๔.3.7.1.1 ระบบต้องรองรับการลงทะเบียน (Registration) ของผู้ใช้งานดังนี้ 

๔.3.7.1.1.1 มีระบบลงทะเบียนของร้านอาหาร ซึ่งจะต้อง
ลงทะเบียนด้วยข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อ
ร้านอาหาร ชื่อในระบบบริษัท หรือชื่อเรียกขาน 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี สาขาต่าง ๆ (ถ้ามี) รูป
ตราร้านค้า (Logo) และรูปภาพสถานที่
บรรยากาศภายในร้าน และต าแหน่งที่ตั้งร้านฯ 
โดยเลือกได้จากแผนที่ในแอปพลิเคชั่นที่น าเสนอ
ได้ การเลือกการ Login โดยก าหนดชื่อผู้ใช้งาน 
และรหัสผ่านเอง หรือก าหนดให้ใช้ Account 
ของ Google หรือ Facebook ได้ 

๔.3.7.1.2 มีระบบลงทะเบียนของผู้ส่งอาหาร ซึ่งจะต้องลงทะเบียนด้วย
ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน หน่วยงานที่
สังกัด และรูปถ่าย โดยใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

๔.3.7.1.3 การเข้าสู่ระบบ (Login) มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
๔.3.7.1.3.1 ส าหรับผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมอนามัย จะ

ใช้วิธี Login ตาม User Account ที่มีการ
ลงทะเบียนไว้แล้ว 

๔.3.7.1.3.2 เจ้าหน้าที่กรมอนามัย สามารถเข้าใช้งานจาก 
User Account ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ  

๔.3.7.1.4 ระบบก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (Role Management) ของ
เจ้าหน้าที่กรมอนามัย ที่ใช้งานระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๔.3.7.1.4.1 สามารถก าหนดผู้ใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม

อนามัย หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นได้ โดยก าหนด
ผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ใช้งาน จะได้รับอีเมลยืนยัน 
เพ่ือก าหนดรหัสผ่านด้วยตนเอง 

๔.3.7.1.4.2 สามารถก าหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานให้
สามารถใช้งานหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น เจ้าหน้าที่
กลุ่มท่ี 1 สามารถเข้าใช้งานหรือจัดการเมนู
ข่าวสารได้ หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2 สามารถเข้า
ใช้งานหรือจัดการฟังก์ชันการให้คะแนนได้ เป็นต้น 

๔.3.7.1.4.3 สามารถก าหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานตาม
ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 
1 เข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการที่อยู่ในเขต
จังหวัดกรุงเทพ ฯ เท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 
2 มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการและผู้ส่ง
อาหารได้ทั้งหมด เป็นต้น 
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๔.3.7.1.5 มีระบบข้อมูลส่วนตัว (Personal Profile) ซึ่งใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมอนามัย
ได้ เช่นผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนชื่อเรียกขาน หรือเปลี่ยน
ต าแหน่งพิกัด เป็นต้น 

๔.3.7.1.6 ระบบร้องขอรับการประเมินส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 
(Request for Assessment) โดยสามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการ
ตรวจสอบ ซ่ึงระบบจะท าการตอบกลับเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
รบัทราบ การตรวจสอบจะเกิดขึ้นโดยการแจ้งเตือนไปยังแอพลิ
เคชั่นของผู้ประกอบการ 

๔.3.7.1.7 มีระบบแจ้งเตือนโดยกรมอนามัย (Notification Management) 
ไปยังผู้ประกอบการหรือผู้ส่งอาหาร ใด ๆ หรือท้ังหมด โดย
สามารถก าหนดประเภทการแจ้งเตือนได้ การแจ้งเตือนจะท าการ
เลือกกลุ่มของผู้ประกอบการจากเขต หรือจังหวัด หรือ
ผู้ประกอบการใด ๆ เป็นเฉพาะเจาะจง เช่น แจ้งเตือนวันเวลาที่
นัดท าการประเมิน เป็นต้น 

๔.3.7.1.8 มีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ประกอบการ หรือผู้ส่ง
อาหารที่เดินทางเข้าสู่เขตอันตรายที่ก าหนดไว้โดยกรมอนามัย 
(Geo-fencing Notification) โดยใช้ระบบ GPS แบบ Geo-
Fencing ซึ่งระบบจะจัดเก็บข้อมูลไว้ซึ่งจะถูกน ามาประมวลผลกับ
คะแนนภาพรวมในอนาคตได้ โดยผู้ดูแลระบบ  

๔.3.7.1.9 มีระบบการรับการแจ้งเตือนของผู้ประกอบการหรือผู้ส่งอาหาร 
(Notification Inbox) โดยการแจ้งเตือนต่างๆ จะถูกจัดเก็บที่
หัวข้อ Notification ซึ่งหากข้อความใหม่จะมีสัญลักษณ์ให้เข้าไป
ตรวจสอบ 

๔.3.7.1.10 มีระบบส าหรับตรวจสอบประวัติการให้คะแนนแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร และพนักงานส่งอาหาร (Point History) โดย
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และพนักงานส่งอาหารสามารถเข้าไป
เพ่ือตรวจสอบประวัติการอัพเดทคะแนนในแต่ละครั้งได้ โดยจะมี
ข้อความเสนอแนะหรือเหตุผลจากทางกรมอนามัย ส าหรับ
คะแนนในแต่ละครั้ง 

๔.3.7.1.11 รองรับการพูดคุยเพ่ือประเมินและให้คะแนน โดยรองรับการ
ประเมินผ่านระบบ Video Conference ผ่าน Application 
LINE โดยให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ส่งอาหารเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และสัญญาณเสียง และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กด Call ไป 

๔.3.7.1.12 ท าการผูกข้อมูลผู้ใช้งาน LINE กับผู้ใช้งานโปรแกรมท่ีน าเสนอ 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อไปยัง Video Call ของ LINE ได้จาก
โปรแกรมท่ีน าเสนอ 

๔.3.7.1.13 รองรับการให้คะแนนโดยเจ้าหน้าที่ (Score) โดยจะข้ึนกับการ
ตัดสินของคณะกรรมการ โดยจะถูกบันทึกข้อมูล ดังนี้ วัน-เวลา
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การท าการประเมิน ผู้ถูกประเมิน (ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือ
ผู้ส่งอาหาร) คะแนน และข้อเสนอแนะ 

๔.3.7.1.14 รองรับการจัดระดับของร้านอาหารโดยขึ้นกับค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมิน เช่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่ ากว่า 50 
คะแนน จะได้ระดับ 1 หากสูงกว่า 50 คะแนน จะได้คะแนน
ความสะอาดระดับ 2 หากสูงกว่า 80 จะได้ระดับ 3 เป็นต้น 

๔.3.7.1.15 รองรับการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ (Approve) เพ่ือท าการเผยแพร่
ข้อมูลร้านอาหารแก่ประชาชนผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ 
๔.3.7.1.15.1 การอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ส าหรับการลงทะเบียน

ของผู้ประกอบการหรือผู้ส่งอาหาร  
๔.3.7.1.15.2 การอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ส าหรับคะแนนที่ให้ใน

การประเมิน 
๔.3.7.1.15.3 การอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ส าหรับการขอแก้ไข

ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
(ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งอาหาร) 

๔.3.7.1.16 มีกระบวนการยอมรับโดยผู้ประกอบการหรือผู้ส่งอาหาร ส าหรับ
การตรวจสอบและการให้คะแนน หรือการเผยแพร่คะแนนต่อ
สาธาณะ โดยจะข้ึนเป็นข้อตกลงให้กดยอมรับก่อนใช้งานในตอน
ลงทะเบียน 

๔.3.7.1.17 ระบบรองรับการเพ่ิมหรือลบข่าวสาร (News Management) 
โดยสามารถท าได้โดยเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

๔.3.7.1.18 ระบบมีเมนูส่วนการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัย (News) 
โดยผู้ใช้งานจะได้รับข่าวสารเป็นหัวข้อ เรียงล าดับจากข่าวสาร
ล่าสุด 

๔.3.7.1.19 เพ่ือติดต่อกรมอนามัย ผู้ใช้งานที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
สามารถติดต่อกรมอนามัย โดยการกดปุ่ม “Call” ในแอพลิเคชัน 
เพ่ือต่อโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของกรมอนามัย ได้ทันที 

๔.3.7.1.20 ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่น าเสนอเพ่ือ
เข้าค้นหาข้อมูลร้านค้าต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนและถูกอนุมัติเผยแพร่
แล้วได้ 

๔.3.7.1.21 รองรับการออกรายงานโดยกรมอนามัย (Report) โดยสามารถออก
รายงานต่าง ๆ ดังนี้ 
๔.3.7.1.21.1 รายการขอลงทะเบียนทั้งหมดของ

ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ส่งอาหาร 
๔.3.7.1.21.2 รายการขอการรับการตรวจสอบและประเมินผล

ส าหรับร้านอาหารหรือผู้ส่งอาหาร 
๔.3.7.1.21.3 รายการทั้งหมดของผู้ประกอบการร้านอาหาร

และผู้ส่งอาหาร โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึง 
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รายเขตสุขภาพ รายจังหวัด รายอ าเภอ ราย
ต าบล สถานะ ระดับ หรือคะแนนที่ได้รับ 

๔.3.7.1.22 รองรับระบบส าหรับผู้ประกอบการ ผู้ส่งอาหาร และประชาชน ที่
ท างานได้บนแพลทฟอร์ม IOS, Android และ Web 
Application  

๔.3.7.1.23 รองรับการท างานของระบบ Admin บนแพลทฟอร์ม Web 
Application โดยต้องระบุระบบปฏิบัติการและเวบ็บราวเซอร์ที่
รองรับกับแอปพลิเคชันที่น าเสนอได้ 

๔.3.7.1.24 ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูล (Dashboard) เพ่ือน าเสนอข้อมูล
เป็นรูปแบบตาราง แผนภูมิ และแผนที่ สามารถดูข้อมูลเชิงลึกใน
ระดับต่างๆ ดังนี้ รายเขตสุขภาพ, จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, 
รายการข้อมูล ,รายวัน รายเดือน รายปี และส่งออกข้อมูล 
(Export) และตามที่กรมอนามัยก าหนด รวมถึงรายงานการ
ประเมินรายข้อที่ผ่าน/ไม่ผ่าน และรายงานระดับความเสี่ยง (เขียว/
เหลือง/แดง) ของประเภทสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ
ตามที่กรมอนามัยก าหนด 

๔.3.8 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
ของกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจาก https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th 
โดยน ามาแสดงผลบนระบบงาน ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น 

๔.3.9 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลของกรมอนามัย ได้แก่ โปรแกรม
เมนูสุขภาพ , โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ Thai save thai และโปรแกรม 
Thai stop COVID เป็นต้น และตามที่กรมอนามัยก าหนด 

๔.3.10 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
ของกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจาก https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th 
โดยน ามาแสดงผลบนระบบงาน ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลสถานประกอบการ 
เป็นต้น 

๔.3.11 พัฒนาโปรแกรมระบบงานการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยรองรับการเชื่อมโยง
กับแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform) 

๔.4 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย (Data Analytics) ส าหรับกรมอนามัย 
ด าเนินการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย (Health and sanitation Data 

Analytics) จากข้อมูลที่บูรณาการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ มารวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก โดย
ด าเนินก าหนดมาตรฐานกลางทางด้านการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือรองรับความต้องการด้านข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบ Data Analytics ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภายในกรมฯ ในการประเมินความ
ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มของ
สถานการณ์เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการที่เหมาะสมของกรมฯ ต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินการและ
คุณลักษณะของระบบ ดังนี้ 

๔.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ด้านสุขภาพและอนามัย จากกรมฯ 
บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ได้บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลมาไว้ในแพลตฟอร์มระบบบริการหลักของ
กรมอนามัยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
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๔.4.1.1 ระบบบริการสุขภาพ (Smart Citizen Digital Platform) 
๔.4.1.2 ระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Entrepreneur Environment 

Health Platform) 
๔.4.2 ก าหนดมาตรฐานกลางในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ (Summary Tables) ใน

ฐานข้อมูลของระบบบริการสุขภาพ (Smart Citizen Digital Platform) ระบบลงทะเบียน
และระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Entrepreneur Environment Health 
Platform) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและ
อนามัย (Health and Sanitation Data Analytics) 

๔.4.3 ออกแบบ และจัดท าระบบคลังข้อมูลกลาง และจัดท ารายงานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
Data Analytics เพ่ือให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรม นักวิเคราะห์ภายใน
กรมฯ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล 

๔.4.4 วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย ของกรมอนามัย ใน
รูปแบบคลาวน์เพ่ือรองรับการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอในรูปแบบรายงาน
ลักษณะ Data Visualization ที่ง่ายต่อการเข้าใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายงาน 

๔.4.5 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโมเดลหรือแบบจ าลองด้านสุขภาพและอนามัย โดย
ประมวลผลจากคลังข้อมูลกลาง  

๔.4.6 จัดหาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและ
อนามัย ในรูปแบบคลาวน์ โดยรองรับการใช้งานตลอดระยะเวลาด าเนินงานโครงการและ
รับประกันระบบ โดยมีคุณสมบัติของซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาอย่างน้อยดังนี้ 
๔.4.6.1 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้หลากหลายประเภท โดยเชื่อมต่อได้

อย่ า งน้ อยดั งนี้  Excel, CSV, XML, JSON, MS SQL Server, Oracle, IBM 
DB2, MySQL, Google BigQuery, Azure SQL Database 

๔.4.6.2 สามารถสนับสนุนการสร้างรายงาน Dashboard โดยสามารถแสดงผลรวมกัน
ทั้ง กราฟ ตาราง แผนที่ ข้อความ รูปภาพ ได้เป็นอย่างน้อย 

๔.4.6.3 สนับสนุนการดูข้อมูลในแบบภาพรวม และแบบเจาะลึก ตามขั้นข้อมูลใน
รายงานได ้

๔.4.6.4 สนับสนุนการเข้าถึงรายงานผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ และ Application บน
สมาร์ทโฟน 

๔.4.6.5 รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์ เซอร์อย่างน้อย ดังนี้  Microsoft Edge, 
Internet Explorer, Chrome, Safari 

๔.4.6.6 รองรับการแสดงผลข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
๔.4.6.7 รองรับการแบ่งปนัและก าหนดสิทธิการเข้าถึงรายงาน 
๔.4.6.8 รองรับการก าหนดสิทธิและการบริหารจัดการผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ 
๔.4.6.9 รองรับการปรับปรุง แก้ไข จัดเก็บรายงานส่วนตัวของผู้ใช้งาน 
๔.4.6.10 สามารถน าข้อมูลออกไปใช้งานร่วมกับ Application อ่ืน ๆ  
๔.4.6.11 มีลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 30 ผู้ใช้งาน 

๔.5 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ รองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วง
วัยและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
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๔.5.1 จัดท ารายละเอียดหลักสูตร แผนการฝึกอบรม และต้องแจ้งให้กรมอนามัย ทราบล่วงหน้า
อย่างเป็นทางการก่อนการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร อย่างน้อย ๕ วันท าการ 

๔.5.2 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบงาน ตามโครงการฯ 
๔.5.3 คู่มือการอบรม คู่มือการทดสอบ และคู่มือการใช้งานระบบงาน 

๔.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจัดท าเอกสารประกอบแพลตฟอร์มระบบฯ เป็น DVD ซึ่งสามารถส าเนาไปปรับปรุงแก้ไข
ได้จ านวน ๓ ชุด และ Hard Copy จ านวน ๓ ชุด  

๔.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่กองแผนงาน กรมอนามัย ในวันและเวลาราชการ  
จ านวน ๗ คน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๔.7.1 เจ้าหน้าที่ Call Center จ านวน 3 คน ท าหน้าที่ตอบปัญหาการใช้งานของผู้ใช้งาน และให้

ค าแนะน าเบื้องต้น 
๔.7.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Programmer) จ านวน ๔ คน ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ออกแบบ และ

พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ 
๔.8 การติดตั้งระบบงานเพ่ือจัดท าเป็นระบบส ารอง โดยเป็นแบบ Backup Site เพ่ือรองรับความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ ส าหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  
๔.9 กรณีต้องการย้ายการติดตั้งระบบงานต้องไม่คิดค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม 
๔.10 การส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery) จะต้องด าเนินการส ารองข้อมูล 

(Backup) ที่ใช้ในโครงการทั้งหมด เพ่ือประกันความปลอดภัยในกรณีที่เกิดความไม่ปกติหรือภัย
พิบัติ และก าหนดค่าเพ่ือให้ระบบท าการส ารองข้อมูลแบบอัตโนมัติในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งกู้ข้อมูล  
(Recovery) ที่สูญหายระหว่างที่ระบบเกิดความขัดข้องได้ 

 

๕. เงื่อนไขการบ ารุงรักษา 
เมื่อการใช้งานระบบงานพร้อมใช้ปฏิบัติงานจริง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้าน

บริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยมีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุน ประสานงาน ปรับปรุง/
แก้ไขข้อบกพร่องของระบบงาน ตลอดระยะเวลาทั้งทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางอีเมล์ และไปที่กรมอนามัย 
และเมื่อได้รับแจ้งปัญหาในการใช้งานต้องติดต่อกลับมาภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง กรณีที่ไม่สามารถ
ให้บริการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ต้องไม่แก้ไข
ปรับปรุงในช่วงเวลา ๐8.00 - ๑๗.๐๐ น. หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถด าเนินการภายในก าหนดเวลาได้ 
ขอให้แจ้งกรมอนามัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 หมายเหตุ กรณีที่บุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอปฏิบัติงานผิดพลาด บกพร่อง อันเป็นสาเหตุให้เกิดข้อ
พิพาท หรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับกรมอนามัย ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดข้ึนและจัดการกรณีพิพาทนั้นให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 
๖. เงื่อนไขการส่งมอบและการช าระเงิน 

กรมอนามัย จะช าระเงินตามจ านวนในสัญญาจ้าง หลังจากที่ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขการส่งมอบ และกรมอนามัย ได้ท าการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  

 
๗. กรรมสิทธิ์ 

 กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูล เป็นของกรมอนามัยเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้อง
ไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือท าส าเนาข้อมูลให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
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๘. เงื่อนไขในการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ รองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย
และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๘.1 ลิขสิทธิ์ Software  

๘.1.1 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการ
เรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

๘.1.2 หากจ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อ่ืนใด นอกเหนือจากการจัดจ้างในครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องเป็นของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว
เป็นของกรมอนามัย ทันทีท่ีมีการส่งมอบ 

๘.1.3 ลิขสิทธิ์ในการพัฒนาระบบงาน ตลอดจนกรรมสิทธิ์คู่มือหรือเอกสารต่างๆ ทั้งหมดให้เป็น
ของกรมอนามัยทันทีที่มีการส่งมอบ 

๘.2 ซอฟต์แวร์ที ่มีล ิขสิทธิ ์ แบบอักษร รวมทั ้งภาพ สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูล ใดๆ  ที่
ประกอบในระบบงาน ต้องได้สิทธิ์โดยชอบธรรมในการใช้ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลดังกล่าว และผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องรับผิดชอบในกรณีมีการกล่าวฟ้องร้องค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่น ามาใช้นั้น 

๘.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรักษาความลับของข้อมูล และไม่น าเนื้อหาข้อมูล รูปภาพ และข้อมูลใด  ๆของกรมอนามัย 
ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

๙. การรักษาความปลอดภัย 
๙.1.1 มีการรองรับ IPv6 Protocol ให้บริการระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต 
๙.1.2 การออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

๙.1.2.1 มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือ
ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการรองรับการใช้งานผ่านมาตรฐาน SSL 
(Secure Sockets Layer) (https) เป็นอย่างน้อย 

๙.1.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท าการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเว็บไซต์ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพ่ือจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะรวมทั้งแก้ไขช่องโหว่ที่ตรวจพบ 
พร้อมรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองแผนงาน 

๙.1.2.3 มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๙.1.2.4 ระบบบริหารจัดการระบบงานที่ใช้งานทั้งในส่วน Front End และ Back End 
ต้องมีความม่ันคงปลอดภัย ซึ่งจะประกอบด้วย 
๙.1.2.4.1 มีการตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input Validation) 

เพ่ือป้องกันการโจมตีด้วยเทคนิค SQL Injection, Cross-site 
Scripting และ Buffer Overflow 
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๙.1.2.4.2 มีการปรับแต่งค่าบนเครื่องแม่ข่ายเพ่ือป้องกันการโจมตีด้วย
เทคนิค Directory Traversal และปิดการแสดงผลข้อผิดพลาด
ของระบบด้วย Error Handling 
 

๑๐. คุณสมบัติของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ  
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามขอบเขตของงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคคลที่จ าเป็นในการบริการระบบสารสนเทศและการบริหารงานบุคคล โดยต้องมีจ านวน
คุณวุฒิ และประสบการณ์ อย่างน้อย ดังนี้ 
 

๑๐.1 หัวหน้าโครงการ :  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการด้านบริหารโครงการด้านการพัฒนาระบบ  
ไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยบุคลากรจะต้องแสดงประวัติ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ผลงาน และประสบการณ์ท างานไม่ต่ ากว่า ๑๑ ปี หรือ เอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และจ าเป็นในการพิจารณา 

๑๐.2 เลขานุการโครงการ :  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเป็นเลขานุการโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยบุคลากร
จะต้องแสดงประวัติ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผลงาน และประสบการณ์
ท างานไม่ต่ ากว่า ๓ ปี หรือ เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการพิจารณา 

๑๐.3 นักวิเคราะห์ระบบ :  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการวิเคราะห์โปรแกรม ไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยบุคลากร
จะต้องแสดงประวัติ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผลงาน และประสบการณ์
ท างานไม่ต่ ากว่า ๑๑ ปี หรือ เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการพิจารณา 

๑๐.4 นักพัฒนาโปรแกรม :  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญด้านคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยบุคลากร 
จะต้องแสดงประวัติ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผลงาน และประสบการณ์
ท างานไม่ต่ ากว่า ๕ ปี หรือ เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการพิจารณา 

๑๐.5 วิศวกรระบบ : 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญด้านระบ
คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยบุคลากรจะต้องแสดงประวัติ 
คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผลงาน และประสบการณ์ท างานไม่ต่ ากว่า ๕ ปี หรือ 
เอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการพิจารณา 
 

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๑๑.1 ผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ ๓ ก่อน จึงจะได้รับการพิจารณา

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
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๑๑.2 คณะกรรมการจัดจ้างฯ จะพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอทั้ง ด้านคุณสมบัติ
และด้านเทคนิค ตามระเบียบพัสดุเท่านั้น  

๑๑.3 เกณฑ์ในการพิจารณาหาผู้ชนะการประกวดราคา กรมอนามัย ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามตัวแปรหลัก ๒ ตัวแปร 
คือ ราคาที่เสนอและคุณภาพของงาน โดยคุณภาพของงานจะพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิค 
ตามค่าตัวถ่วง ดังนี้ 

ตัวแปรที่ ๑ ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) น้ าหนักร้อยละ ๔๐ 
ตัวแปรที่ ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ น้ าหนักร้อยละ ๖๐ โดยมี รายละเอียด

ดังต่อไปนี้  
 ข้อเสนอทางเทคนิค จะต้องยื่นเอกสารแคตตาล็อก (Catalog) หรือ โบรชัวร์ 

(Brochure) หรือเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
 มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยต้องมีประสบการณ์ โดยให้ยื่น เอกสาร

ประวัติ (Resume), เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ยื่นมา 
พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) 
 

การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์และรายละเอียด คะแนน 

๑. ประวัติผลงานของบริษัทฯ ผู้เสนอราคา และประสบการณ์ของทีมงานในโครงการที่น าเสนอ 
๑.๑ จ านวนผลงาน และคุณภาพ ด้านการออกแบบระบบงานให้หน่วยงานราชการ (๑๐ คะแนน) 
๑.๒ ประสบการณ์และคุณสมบัติของบุคลากรตามขอบเขตของงานฯ (๑๐ คะแนน) 

๒๐ 

๒. การน าเสนอการวิเคราะห์ แนวคิด/แผนกลยุทธ์การผลิต และความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พร้อมรายละเอียดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ การวิเคราะห์ปัญหา ของระบบเดิม  (๘ คะแนน) 
๒.๒ มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๑๐ คะแนน) 
๒.๓ การน าเสนอแผนกิจกรรมด้านต่างๆตามขอบเขตของงานฯ ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อการ

ด าเนินการโครงการฯ (๘ คะแนน) 
๒.๔ แนวคิดในการออกแบบระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา (๘ คะแนน) 
๒.๕ แนวคิดในการออกแบบระบบและพัฒนาต่อไปในอนาคต (๘ คะแนน) 
๒.๖ แนวคิดในการประชาสัมพันธ์ ครบถ้วน (๘ คะแนน) 
๒.๗ การน าเสนอ ที่ตรงตามข้อก าหนด ของ TOR ข้อ ๔ (๑๐ คะแนน) 

๖๐ 

๓. ความสามารถในการบริหารโครงการ ทักษะการแก้ไขปัญหา ประสบการณ์และเนื้อหา
สาระส าคัญในการน าเสนอ/ การตอบค าถามและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต
การด าเนินงาน ได้แก่ 

๓.๑ การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบเกิดขัดข้อง (๑๐ คะแนน) 
๓.๒ ข้อเสนออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ (๑๐ คะแนน) 

๒๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
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๑๑.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนข้อสอบด้านเทคนิครวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน จากคะแนนรวม 
๑๐๐ คะแนน จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณา 

๑๑.5 หากผู ้ยื ่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื ่นหลักฐานการยื ่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ทั ้งนี ้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกรมอนามัย เท่านั้น 

๑๑.6 กรมอนามัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑๑.6.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอนามัย 

๑๑.6.2 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด 
ในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๑.6.3 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

๑๑.7 การตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมอนามัย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมอนามัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ
ราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๑๑.8 กรมอนามัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์ของทางราชการส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมอนามัยเป็นเด็ดขาด  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมอนามัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน

ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมอนามัยจะให้ผู้เสนอราคานั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อถือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี ้แจง ไม่เป็นที ่รับฟังได้ กรมอนามัยมีสิทธิที ่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๑๑.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคากับ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรมอนามัยก าหนด และให้แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับ
เอกสารยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 

๑๑.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าเสนอผลงานทางเทคนิคต่อคณะกรรมการ (ตามวันและเวลาที่ กรมอนามัยก าหนด) 
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย ถนน ติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

๑๑.10.1 ให้เวลาการน าเสนอ ๓๐ นาที และคณะกรรมการซักถาม ๑๐ นาที 
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๑๑.10.2 กรมอนามัยจะจัดเตรียมเครื่องฉาย และจอภาพให้ 
๑๑.10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องพร้อมน าเสนอในเวลาที่ถูกจัดล าดับไว้ หากมาล่าช้าเกินกว่า ๑๐ นาที 

อาจถูกตัดสิทธิ์การน าเสนอ 
๑๑.11 ในกรณีที่ไม่สามารถคัดเลือกผู้ด าเนินงานที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสมได้ กรมอนามัย  

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดราคา ทั้งนี ้ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ได้ 
 

๑๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑๒.1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จ านวน ๓๐ เครื่อง (ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒, สถาบันสุขภาวะเขต

เมือง หน่วยงานละ 2 เครื่อง) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานอย่างน้อย ดังนี้ 
๑๒.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
๑๒.1.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
๑๒.1.3 มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
๑๒.1.4 มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 

1,536 Pixel 
๑๒.1.5 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
๑๒.1.6 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
๑๒.1.7 มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
๑๒.1.8 มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
๑๒.1.9 มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 

 

๑๓. การส่งมอบงาน 
๑๓.1 ก าหนดเวลาการส่งมอบงวดที่ ๑  ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ 

๑๓.1.1 เอกสารแผนการด าเนินงานของโครงการ 
๑๓.1.2 เอกสารวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ดังต่อไปนี้ 

๑๓.1.2.1 รายละเอียดความต้องการของระบบงานที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ โดยเนื้อหา
จะต้องประกอบด้วย รายละเอียดรายการความต้องการ แผนภาพ
กระบวนงานของกระบวนงานย่อยต่างๆ ด้วย UML Activity Diagram หรือ
เทียบเท่า Story Board หรือ Screen Flow ของหน้าจอของระบบทั้งหมด 

๑๓.1.2.2 รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศบนระบบงาน หรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดกรม
อนามัย 

๑๓.1.2.3 ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน (Access Rights) แยกตามกลุ่มหรือบทบาท 
๑๓.1.2.4 รายงานสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษารายละเอียดเอกสารข้อก าหนด 

วิเคราะห์ และส ารวจ พร้อมกับข้อมูลที่ควรปรับปรุงหรือเผยแพร่เพ่ิมเติมตาม
ผลการศึกษา 

๑๓.1.3 เอกสารการออกแบบระบบงาน ดังต่อไปนี้ 
๑๓.1.3.1 System Description 
๑๓.1.3.2 Operating Procedure 
๑๓.1.3.3 Use Case Specification ประกอบด้วย 
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๑๓.1.3.3.1 Brief Description 
๑๓.1.3.3.2 Flow of Events 
๑๓.1.3.3.3 User Interface 
๑๓.1.3.3.4 ตัวอย่าง Output Report ในกรณีที่เป็นเรื่องพิมพ์รายงาน 
๑๓.1.3.3.5 Business Logic 
๑๓.1.3.3.6 Class Diagram 
๑๓.1.3.3.7 Sequence Diagram 

๑๓.1.3.4 Program Specification ประกอบด้วย 
๑๓.1.3.4.1 Program Name Listing 
๑๓.1.3.4.2 Class Description 

๑๓.1.3.5 Data Flow Diagram 
๑๓.1.3.6 Data Dictionary 
๑๓.1.3.7 ER - Diagram 
๑๓.1.3.8 Data Specification 
๑๓.1.3.9 Detail Design 
๑๓.1.3.10 Source Code 

๑๓.2 ก าหนดเวลาการส่งมอบงวดที่ ๒  ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ดังนี้ 
๑๓.2.1 เอกสารการพัฒนาระบบงาน 

๑๓.2.1.1 การน าเข้าข้อมูล (Migrate Data) และต้องส่งมอบรายงานการตรวจสอบการ
น าเข้าข้อมูล เปรียบเทียบจ านวนข้อมูลก่อน-หลังการน าเข้า และรายงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนย้ายข้อมูล 

๑๓.2.1.2 จัดส่งเอกสารรายละเอียด System Configuration  
๑๓.2.1.3 จัดส่งเอกสารการออกแบบ และพัฒนาระบบงานและเอกสารที่เก่ียวข้องฉบับ

สมบูรณ์เพื่ออธิบายการท างานของระบบงาน อย่างน้อยดังนี้ 
๑๓.2.1.3.1 System Description 
๑๓.2.1.3.2 Operating Procedure 
๑๓.2.1.3.3 Use Case Specification ประกอบด้วย 

๑๓.2.1.3.3.1 Brief Description 
๑๓.2.1.3.3.2 Flow of Events 
๑๓.2.1.3.3.3 User Interface 

๑๓.2.1.3.4 ตัวอย่าง Output Report ในกรณีที่เป็นเรื่องพิมพ์รายงาน 
๑๓.2.1.3.5 Business Logic 
๑๓.2.1.3.6 Class Diagram 
๑๓.2.1.3.7 Sequence Diagram 
๑๓.2.1.3.8 Program Specification ประกอบด้วย 

๑๓.2.1.3.8.1 Program Name Listing 
๑๓.2.1.3.8.2 Class Description 

๑๓.2.1.3.9 Data Flow Diagram 
๑๓.2.1.3.10 Data Dictionary 
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๑๓.2.1.3.11 ER - Diagram 
๑๓.2.1.3.12 Data Specification 
๑๓.2.1.3.13 Detail Design 
๑๓.2.1.3.14 Source Code 
๑๓.2.1.3.15 คู่มือการก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล 
๑๓.2.1.3.16 ต้นฉบับระบบงานที่พัฒนา เช่น Source Code  

๑๓.2.2 จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินงาน 
๑๓.2.2.1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จ านวน 26 เครื่อง 

๑๓.2.3 เอกสารการติดตั้งระบบงาน 
๑๓.2.4 จัดส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบงาน ได้แก่ 

๑๓.2.4.1 ผลการทดสอบ Test Case 
๑๓.2.4.2 ผลการทดสอบ Unit Test 
๑๓.2.4.3 ผลการทดสอบ User Acceptance Test 
๑๓.2.4.4 รายงานการตรวจสอบการน าเข้าข้อมูล 

๑๓.3 ก าหนดเวลาการส่งมอบงวดที่ ๓  ภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ดังนี้ 
๑๓.3.1 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบงาน ได้แก่ 

๑๓.3.1.1 จัดท ารายละเอียดหลักสูตร แผนการฝึกอบรม และต้องแจ้งให้กรมอนามัย 
ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการก่อนการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร อย่างน้อย 
๕ วันท าการ 

๑๓.3.1.2 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบงาน 
๑๓.3.1.3 คู่มือการอบรม คู่มือการทดสอบ และคู่มือการใช้งานระบบงาน 
 

๑๔. การช าระเงิน 
- งวดที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ เมื่อส่งมอบงานงวดที่ ๑ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
- งวดที่ ๒ ร้อยละ ๖๐ เมื่อส่งมอบงานงวดที่ ๒ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
- งวดที่ ๓ ร้อยละ ๒๐ เมื่อส่งมอบงานงวดที่ ๓ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

๑๕. งบประมาณ 
43,900,000.- บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

 

๑๖. ระยะเวลาด าเนินการภายใน 
 ระยะเวลา ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

๑๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
๑๗.1 การส่งมอบงาน  

ก าหนดเวลาการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวด ดังนี้ 
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๑๗.1.1 งวดที่ ๑ ส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ 
๑๗.1.2 งวดที่ ๒ ส่งมอบภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ 
๑๗.1.3 งวดที่ ๓ ส่งมอบภายใน ๒๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ 

 
๑๗.2 การส่งมอบและการตรวจรับที่สมบูรณ์ 

การส่งมอบจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการตรวจรับและทดสอบการใช้งานของงาน ถูกต้องตาม
เงื่อนไขแล้ว 

 

๑๘. การรับประกันผลงาน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องบ ารุงรักษาและรับประกันการใช้งานระบบฯ ที่เสนอตลอดจนจะต้องรับผิดชอบ

ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ รวมทั้งปรับแต่งระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กรมอนามัย ได้รับมอบระบบงานไว้ใช้งานโดยสมบูรณ์ท้ังระบบ หากมีการ
ช ารุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ ามา
ซ่อมแซมแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 



Customer Name :  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข Quotation No. รรข.1.1 00138/2564

     Date :  7 กรกฎำคม 2564

Validity : 60 days

Customer Ref.       0-2644-9109 Currency : - Baht

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ราคา/หน่วย รวมคำ่ใชบ้รกิำร

โครงกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สรำ้งไทย สรำ้งชำติ 1 งำน

1 วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาระบบบริการหลัก(National ECO-System) Platform 1 7,080,200.00  7,080,200.00     

2
วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen

 Digital Platform)
1 5,340,000.00  5,340,000.00     

3 วเิคราะห ์ออกแบบ และ พฒันาระบบ Anamai word 1 4,940,000.00  4,940,000.00     

4

วเิคราะห ์ออกแบบ และ พฒันาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริการสุขภาพด้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อม (Entrepreneur Enviroment Health Platform)
1 4,590,000.00  4,590,000.00     

5 ออกแบบ และ พฒันาระบบวเิคราะหข์้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย (Data Analytics) 1 5,240,138.00  5,240,138.00     

6 ออกแบบ และ พฒันาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยั 1 5,958,000.00  5,958,000.00     

7 การส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery) 1 6,351,100.00  6,351,100.00     

8 ค่าคอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที2่ 26 18,600.00      483,600.00       

9 ค่าโทรศัพท์ 1 10,000.00      10,000.00         

10 ค่าจัดอบรม 1 1,035,000.00  1,035,000.00     

41,028,038.00  

2,871,962.66   

43,900,000.66  

หมำยเหตุ 1.  รำคำน้ีส ำหรบั กำรกองแผน กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เทำ่น้ัน 

             2.  ก ำหนดยืนรำคำภำยใน 60 วัน

 Agreed to order in price and conditions

ใบเสนอรำคำ

Telephone No.     0-2202-6888 ต่อ 2400

สี่สิบสำมล้ำนเก้ำแสนบำทหกสิบหกสตำงค์ รวมค่ำใช้บรกิำรทั้งสิ้น

รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 %

 
 

นางสาวกมลาภรณ ์ ศรแีนน 
พนกังานขาย 

วนัท่ี………………………………… 

 
 

นายเปรมชยั  ใจกวา้ง 
ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารหนว่ยงานภาครฐั  

วนัท่ี…………………….…… 

 
 

Customer Signature and company 
stamp 

วนัท่ี…….………………………. 
 

























ช่ือลูกค้า: เลขที่:

        

ทีอ่ยู่: วนัที:่

    

ล าดับ จ านวน

1 งาน

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 26
9 1
10 1 1,045,350.00

5,049,000.00
วิเคราะห์ ออกแบบ และ พฒันาระบบ Anamai word

ค่าโทรศพัท์ 11,000.00 11,000.00

5,434,000.005,434,000.00

ผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Signature

ในนามบริษทั โกลบอล สมาร์ท ซีสเทม็ จ ากดั

GLOBAL SMART SYSTEM CO., LTD. ยืนราคา 30 วนั

3,152,638.44 

48,190,330.44รวมทั้งส้ิน (Grand Total)(ส่ีสิบแปดล้านหนึง่แสนเก้าหม่ืนสามร้อยสามสิบบาทส่ีสิบส่ีสตางค์)

Chomnaphas

การส ารองขอ้มูลและกูคื้นขอ้มูล (Backup and Recovery)

ค่าคอมพิวเตอร์แทป็เลต็ แบบท่ี 2

หน่วยเงนิ: บาท / BAHT

20,460.00

รวม (Total Amount)

ค่าจดัอบรม 1,045,350.00

จ านวนเงนิ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาการเช่ือมโยงขอ้มูลระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform)

531,960.00

โครงการพฒันาระบบสุขภาพดีวถิีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบบริการหลกั(National ECO-System) Platform

ราคา

7,788,220.00
5,874,000.00

6,986,210.00

ใบเสนอราคา /Quatation

GSS210607

7-Jun-21

6,553,800.00

ภาษมูีลค่าเพิ่ม  7 %

6,986,210.00

7,788,220.00
5,874,000.00

5,764,152.00

45,037,692.00

5,049,000.00

ผูอ้  านวยการกองแผนงาน  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ออกแบบและพฒันาระบบวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสุขภาพและอนามยั (Data Analytics)

ออกแบบและพฒันาระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยั

5,764,152.00
6,553,800.00

88/22 ม.44 ต.ตลาดขวญั ถ.ติวานนท ์อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รายการ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาการเช่ือมโยงขอ้มูลระบบบริการสุขภาพดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (Entrepreneur Enviroment Health Platform)

ORIGINAL

ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท

GLOBAL SMART SYSTEM CO.,LTD.. 

Item Description Quantity Price Per Unit Amount

(Name) 

(Address)

(NO.)

(Date)

เลขที ่1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 27 ยูนิต 27035 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธรกรุงเทพฯ 10120



ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562038845

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล สมารท ซีสเท็ม จํากัด

2.  กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นายชมนภัส  ตั้งสุข 2.  นายสตราวุธ  ชุณหศาสตร

3.  นายวิชญศุทธ  เมาระพงษ/

3.  จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท/

4.  ทุนจดทะเบียน    1,000,000.00 บาท / หนึ่งลานบาทถวน/

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 1  อาคารเอ็ม ไพร ทาวเวอร ชั้น 27 ยูนิต 27035 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

6.  วัตถุที่ประสงคของบริษัทมี 32 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้  จํานวน 3 แผน โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

นายทะเบียน

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220160437

Ref:E6410091220160437
1/5

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นางสุคนธา โชคพงษ์อุดมชัย)

ออกให้ ณ วันที่  : 2021-05-21 T11:04:45+0700



ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2563

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียน

ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220160437

E10091220160437

Ref:E6410091220160437
2/5ออกให้ ณ วันที่  : 2021-05-21 T11:04:45+0700



รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ว.1 (วพ.)

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

     (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน

ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

     (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

     (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

     (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

     (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

     (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

     (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน

ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น

หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

     (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร

สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช

อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

     (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

     (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น

เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

     (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี

เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่

และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

     (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ

เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

     (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

     (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย

ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

     (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

     (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ

และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

          (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
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          (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

          (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

          (21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

          (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220160437            ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท โกลบอล สมาร์ท ซีสเท็ม จำกัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
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All Modern Technologies Co., Ltd.

83/61 Ladphrao 101 Rd., KlongChan,

Bangkapi, Bangkok 10240

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกรเลขที ่0105558033541 Tel/Fax : 66-2-171-9171, 66-2-118-0440

เรยีน

ATTN

บรษิทั

Company

ทีอ่ยู่

Address

Tel.

Fax.

โครงกำร

Project

ล ำดบัที่ รหสัสนิคำ้ หนว่ย จ ำนวน หนว่ยละ รวมรำคำ
Item Model Number Unit Qty. Unit Price Offfer Price

งาน 1

1 1 8,496,000.00          8,496,000.00                

2 1 6,408,000.00          6,408,000.00                

3 1 5,928,000.00          5,928,000.00                

4 1 5,508,000.00          5,508,000.00                

5 ออกแบบและพัฒนาระบบวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสขุภาพและอนามัย (Data Analytics) 1 6,288,000.00          6,288,000.00                

-                                 
6 ออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1 7,149,600.00          7,149,600.00                

7 การส ารองขอ้มลูและกูค้นืขอ้มลู (Backup and Recovery) 1 7,621,000.00          7,621,000.00                

8 26 22,307.69               580,000.00                   

-                                 
9 คา่โทรศัพท์ 1 12,000.00               12,000.00                     

10 คา่จัดอบรม 1 1,242,000.00          1,242,000.00                

หมายเหต ุ

1.  ราคานี้ส าหรับ การกองแผน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ เทา่นัน้ 

2.  ก าหนดยนืราคาภายใน 60 วัน

49,232,600.00

3,446,282.00

52,678,882.00         

วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาการเชือ่มโยงขอ้มลูระบบบรกิารสขุภาพ (Smart citizen

 Digital Platform)

วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาการเชือ่มโยงขอ้มลูระบบบรกิารสขุภาพดา้นอนามัย

สิง่แวดลอ้ม (Entrepreneur Enviroment Health Platform)

โครงกำรพฒันำระบบสขุภำพดวีถิไีทยใหม ่สรำ้งไทย สรำ้งชำติ

วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาระบบบรกิารหลัก(National ECO-System) Platform

รำยละเอยีด
Description

Term Payment

โครงการพัฒนาระบบสขุภาพดวีถิไีทยใหม ่สรา้งไทย สรา้งชาติ
ก ำหนดสง่สนิคำ้

Delivery Date

0-2202-6888 ตอ่ 2400
เง ือ่นไขช ำระเงนิ

ผูอ้นมุตั ิ/ Approved By Authorizer Signature of Purchaser

ใบเสนอรำคำ

QUOTATION

ผูอ้ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 
ใบเสนอรำคำเลขที่

64104Quotation  Number

7 กรกฎาคม 2564Quotation  Date

ก ำหนดยนืรำคำ

60 วนัQuote Validity

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ
วนัทีเ่สนอรำคำ

เง ือ่นไขกำรเสนอรำคำ : 

ภำษมีลูคำ่เพิม่ / VAT

จ ำนวนเงนิสทุธ ิ/ Grand Total Price

หำ้สบิสองลำ้นหกแสนเจ็ดหมืน่แปดพนัแปดรอ้ยแปดสบิสองบำทถว้น

รวมรำคำสนิคำ้ / Total Amount

คา่คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต แบบที2่

วเิคราะห ์ออกแบบ และ พัฒนาระบบ Anamai word

………………….…………………

(                                                       ) Sasitaporn T.

วนัที ่/ Date : ……………………….

ผูอ้อกใบเสนอรำคำ / Proposed By
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