
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บโีอไอ)  

1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การปฏิบัติงานภายในองค์กร แต่เนื่องจากแต่ละระบบมีการพัฒนาแยกเป็นเอกเทศของตนเอง ทำให้เกิดความ

ซ้ำซ้อนกันในเรื่องข้อมูล ความไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และบางกระบวนงานอาจจะยัง

ไม่มีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

และให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-

2580 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ต้องการเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งเป็นการ

นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็น

ระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยจะมีลักษณะของการบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะในรูปแบบ

ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องทำการทบทวน

ความต้องการเหล่านี้กับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก 

(Core Business) และกระบวนการทำงาน (Business Process) ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพ่ือ

ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะครอบคลุมการออกแบบระบบสารสนเทศ 

(Application) และข้อมูล (Data) และเทคโนโลยี (Technology) ที ่สอดคล้องกับภารกิจหล ัก (Core 

Business) และภารกิจสนับสนุน (Support Business) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้ว

จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในระยะ 3 ปี ที่

สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ ื ่ อจ ัดทำแบบแผนสถาป ัตยกรรมองค ์กร (Enterprise Architecture: EA) ประกอบด ้วย

สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธ ุรก ิจและการบร ิการ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประย ุกต์  

สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรมความ

มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2. จัดทำ Road Map พ.ศ. 2566 – 2570 ของการปรับเปลี ่ยนสถาปัตยกรรมองค์กรจากปัจจุบัน 

สู่อนาคต  
 



3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาในครั้งนี้ 
3.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ

ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.5. ผู้เสนอราคาจะต้องเคยมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture: EA) หรือโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หรือ

โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ที่เก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็น

ที ่ เร ียบร ้อยแล ้วไม ่ เก ิน 5 ปีน ับถ ึงว ันท ี ่ตรวจร ับงวดงานสุดท ้ายแล้วเสร ็จ โดยม ีผลงาน 

ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 สัญญา 
3.6. ผู้เสนอราคาต้องเสนอโครงสร้างทรัพยากรบุคคล (Organization Chart) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากร

ที่มีบทบาทตามรายการด้านล่างนี้ เป็นอย่างน้อย 

ลำดับ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 
(ไม่ต่ำกว่า) 

ประสบการณ์ 
(ไม่น้อยกว่า) 

จำนวน 
(คน) 

1 ผ ู ้ จั ด กา ร โคร งการ  กล ุ ่ ม ว ิ ช าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

ปริญญาโท 5 1 

2 ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ด ้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร 
(Business Analyst) ก ล ุ ่ ม ว ิ ช า ชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

ปริญญาตรี 2 1 

3 ผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(System Analyst) ก ล ุ ่ ม ว ิ ช า ชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปริญญาตรี 2 1 

 

 

 



4. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
จัดจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือดำเนินการ 

อย่างน้อยดังนี้ 

4.1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ (โครงสร้างองค์กร พันธกิจ กระบวนงาน ระบบสารสนเทศ ข้อมูล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง) เพื่อใช้ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

องค์กรในปัจจุบันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ 
4.2. รวบรวมความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย Digital Government แล้วทำ

การถอดออกมาให้เป็นความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3. จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ในปัจจุบันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งรวมถึงระบบ

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ 
4.4. ทำการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบันและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ ประกอบ ไป

ด้วยสถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจและการบริการ โดยรวมถึงวิเคราะห์ระบบงานเพ่ือ

เสนอแนะ SLA Management ในกระบวนงานหลักอย่างน้อย 2 กระบวนการ เช่น งานวิเคราะห์ 

และงานตรวจสอบ เป็นต้น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกอบด้วยสถาปัตยกรรม

โปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื ้นฐานและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมความมั ่นคง

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.5. จัดทำแผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน ไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต 

พร้อมจัดทำ Roadmap และแผนงบประมาณในการดำเนินการปี พ.ศ. 2566 – 2570 ที่สอดคล้อง

กับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บี

โอไอ)  
4.6. ให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรที่เกี ่ยวข้องเพื ่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลได้  

อย่างน้อย 5 หลักสูตร 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
จำนวน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

 

 



6. งบประมาณ 

งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ  

ที่ต้องใช้สำหรับโครงการฯ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่ากำไร แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

7. การส่งมอบงาน 
งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  

- ส่งมอบเอกสาร แผนการดำเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมและบุคคลรับผิดชอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างงานจำนวน 2 ชุด ในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด และ Soft File 1 ชุด 

งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  

- ส่งมอบเอกสาร รายงานผลการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบเอกสาร  

1 ชุด และ Soft File 1 ชุด โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 

o โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ขั้นตอน กระบวนงาน

ปัจจุบัน 

o ระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย Business Application, Supporting 

Application, Application Programming Interface 

o ระบบข้อมูล ประกอบด้วย Relational Database และ Non-Relational 

Database 

o โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ประกอบด้วย 

Operating System, Hardware, Network, Facility 

o ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบไปด้วย กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

- ส่งมอบเอกสารสรุปความต้องการผู้บริหารและนโยบาย Digital Government  

จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด และ Soft File 1 ชดุ 

- ส่งมอบเอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บีโอไอ) จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด และ Soft File 1 ชุด  

โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 

o สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจและการบริการ  

o สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

▪ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์  

▪ สถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูล  



▪ สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งวดที่ 3 ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  

- ส่งมอบเอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด และ Soft File 1 ชุด  

โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย   

o สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจและการบริการ  

o สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

▪ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์  

▪ สถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูล  

▪ สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งวดที่ 4 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  

- จัดทำแผนการปรับเปลี ่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน ไปสู่สถาปัตยกรรม

องค์กรในอนาคตของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบ

เอกสาร 1 ชุด และ Soft File 1 ชุด 

- Roadmap และแผนงบประมาณในการดำเนินการปี พ.ศ. 2566 – 2570 ที่สอดคล้อง

กับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) สำหรับคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด และ Soft File 1 ชุด 

- ข้อเสนอแนะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาไปสู่องค์กรดิจทิัล

ได้ อย่างน้อย 5 หลักสูตร 

 

8. การเบิกจ่ายเงิน 

งวดที่ 1 ชำระเงินในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่จ้างตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน (บีโอไอ) ตรวจรับงานในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 2 ชำระเงินในอัตราร้อยละ 35 ของวงเงินที่จ้างตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน (บีโอไอ) ตรวจรับงานในงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 ชำระเงินในอัตราร้อยละ 35 ของวงเงินที่จ้างตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน (บีโอไอ) ตรวจรับงานในงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 



งวดที่ 4 ชำระเงินในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินที่จ้างตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน (บีโอไอ) ตรวจรับงานในงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 

9. ค่าปรับ 
ในกรณีที่ที ่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานแต่ละงวด ตามข้อ 7 ได้ตามเงื ่อนไขที่กำหนดไว้ตาม

สัญญานี้ ที่ปรึกษาต้องชำระค่าปรับให้แก่สมาคมในอัตรา 0.2 % ของวงเงินที่จ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 

500 บาทต่อวัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัญญา จนถึงวันที่ที ่ปรึกษาส่งมอบงานถูกต้อง

ครบถ้วน โดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม 

10. นโยบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรักษาความลับ 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับว่าจ้างโดยสมาคม จะต้องอ่าน ทำความเข้าใจนโยบายระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และลงนามรับทราบในเอกสารข้อตกลง Confidential Agreement หรือ None 

Disclosure Agreement (NDA) ก่อนที่จะเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคม  

 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาผล 
11.1. คณะกรรมการจะพิจารณาเปิดซองคุณสมบัติบริษัทหรือผู้ยื่นเสนอราคา เมื่อถูกต้องตามข้อกำหนด

ครบถ้วนแล้ว ซึ่งสมาคมอาจเชิญบริษัทให้มาเสนอผลงาน (Presentation) กับคณะกรรมการ   

รายละไม่เกิน 30 นาที โดย วัน เวลา และสถานที่ สมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

11.2. สมาคมจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดด้านเทคนิคเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ การ

พิจารณาคัดเลือกจะใช้วิธีประสิทธิภาพต่อราคา และขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาเลือกจากผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 

11.3. ผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะต้องมีคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคต้ังแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป 

11.4. เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาใน ข้อ 11.3 แล้ว สมาคมจึงจะเปิดซองราคา โดยจะพิจารณาคัดเลือก

เฉพาะรายที่เสนอราคาภายในวงเงินที่กำหนด และการพิจารณาคัดเลือกจะใช้วิธีประสิทธิภาพต่อ

ราคา ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ด้านเทคนิค คะแนนสูงสุด 
1. การนำเสนอแนวทางการพัฒนา 30 
2. แผนการดำเนินงาน 30 
3. คุณสมบัติและประสบการณ์ของทีมงาน 20 
4. ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท 20 

รวมคะแนน 100 คะแนน 



12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กล ุ ่มงานพ ิ เศษเพ ื ่อทำงานข ับเคล ื ่อนการปร ับส ู ่องค ์กรด ิจ ิท ัล ( Digital Transformation)  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

โทร 02-553-8111 ต่อ 8398 email: parama@boi.go.th 

โทร 02-553-8111 ต่อ 8428 email: suphanaree@boi.go.th 

 


