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เรือ่ ง ล่ง สำเนาสัญ ญาจ้า งพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise R esource Planning ะ ERP)
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ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งรับ จ้า งทำงานพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร

(Enterprise Resource Planning : ERP)บริษ ัท อิน โนเวช'น คอนซัล ทํต ิ้ง เซอร์ว ิส จำกัด ต าม ส ัญ ญ าเล ข ท ี่
จ.๗๗ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กัน ยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
(E n te rp ris e R e s o u rc e P la n n in g ะ ERP) พร้อมอุปกรณ์
สัญญาเลขที่
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง กรุง เทพมหานคร เมื่อ วัน ที.่ .........๒.'f ...โ1. ^ . ? . ^ . . ^ ^ 1โ!............................. ระหว่าง
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ โดย นายสุร ะชัย เอี่ย มวซิร สกุล ผู้อ ำนวยการองค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลที่ ๒๒๓/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับบริษัท อินโนเวซั่น คอนชัลทํติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิต ิบ ุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุง เทพมหานคร กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณ ิข ย์ มีส ำนัก งานใหญ่ต ั้ง อยู่เลขที่ ๑๒๘/๓๓๒-๓๓๓
อาคารพญาไท พลาซ่า ขั้น ๓0 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เจตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวปนัดดา พรหมวงศ์ศักดิ้
กรรมการผู้จัดการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบ ุคคล ปรากฎตามหนังสือ รับ รองของสำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษ ัท
กรุง เทพมหานคร กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิข ย์ ตามหนัง สือ รับ รองฉบับ ที่ ๑ 0 0 ๙๒๒๑๓๒ ๔๓๘
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปโนสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ©. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงานพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร
(Enterprise Resource Planning ะ ERP) เป็น เงิน จำนวนค่าจ้าง ทั้งสิ้น จำนวน ๗๓,๒๙๔,0 0 0 บาท (เจ็ดสิบสามล้าน
สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยพร้อมอุปกรณ์
ให้เป็น ไปตามข้อ กำหนดและเงื่อ นไขแห่งสัญ ญานี้ร วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญ ญา ผนวก ๒ โดยมีก ำหนดระยะเวลา
ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔0 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้รับ จ้างตกลงที่จ ัด หาแรงงานและวัส ดุ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ต ลอดจนอุป กรณ์ต ่าง ๆ ขนิดดีได้
มาตรฐาน เพื่อใช้โนงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๓๔๙/๒๔๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคา
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ฃสมก.
ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธืประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๖๓
และคำสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ ๓๔๙/๒๔๖๓
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งองค์การ ที่ ๓๔๙/๒๔๖๓
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ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒£๖๓
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดฃองเขตงาน (TOR)
๒.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก.
ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

จำนวน ๔ หน้า
จำนวน £๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างใต้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาขน) สาขาอาคารข้น ทาวเวอร้ส สำนัก งานทั้ง อยู่เลขที่ ๑๒๓ ขั้น ๒ ห้อง 6๒๐๒ อาคารข้น ทาวเวอร้ส บี
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หนังสือคํ้าประกันเลขที่ ๑๐๐๐๓๔๒£๗๒£๐
ลงวันที่ ๒๙ กัน ยายน ๒£๖๓ ซึ่งเท่ากับ ร้อ ยละ £ (ห้า) เป็นจำนวน ๓,๖๖๔,๗£๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พัน
เจ็ดร้อ ยห้าสิบ บาทล้วน) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญ ญา มามอบให้แก่ผ ู้ว่าจ้างเพี่อเป็น หลักประกัน การปฏิบ ัต ิตาม
สัญญานี้
กรณ ีผ ู้ร ับ จ้า งใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ปร ะกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาหนัง สือ
คํ้าประกัน ดังกล่าวจะต้อ งออกโดยธนาคารที่ป ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไต้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุรกิจ คํ้าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายซึ่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด หรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุค รอบคลุม ความรับ ผิด ทั้งปวง
ของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ถ้า หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ด ัง กล่า วลดลงหรือ เสื่อ มค่า ลง หรือ มีอ ายุไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าช้าเป็น
เหตุให้ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือ วัน ครบกำหนดความรับ ผิด ในความขำรุดบกพร่อ งตามสัญ ญาเปลี่ยนแปลง ไปไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างภายใน ๑ £ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ว ่าจ้า งจะคืน ให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า ง โดยไม่ม ีด อกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทัง้ ปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งล่ง มอบงานตามโครงการพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise
Resource Planning ะ ERP) พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดสัมมนา การผิกอบรม เอกสารต่างๆ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้
งานตามความต้องการโดยทั่วไป รวมถึงการรับประกันและบำรุงรักษาซ่อมแซมตามที่กำหนดไวีในสัญ ญานื้ให้ถูกต้อง
สามารถทำงานไต้อ ย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในผนวก ๒ เอกสารแนบท้ายสัญ ญานี้
โดยจะต้องเป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ผู้รับจ้างเสนอ และไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว
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ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ่า ยและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ เงิน ค่า จ้า งจำนวนเงิน ทั้ง สิ้น ๗๓,๒๙๕,๐๐๐ บาท
(เจ็ดสิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้วโดยกำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าโครงการ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานตามข้อ ๗
ตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญา ผนวก ๒ งวดงานที่ ๑ และรายงานงวดงานที่ ๒ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการ
ของ ฃสมก. เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ในอัตราร้อยละ ๓๕ ของมูลค่าโครงการ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานตามข้อ ๗
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ งวดงานที่ ๓ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการของ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๓ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าโครงการเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานตาม ข้อ ๗
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ งวดงานที่ ๔ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการของ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๔ จ่ายเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๒๐ ของมูลค่าโครงการเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานตามข้อ ๗
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ งวดงานที่ ๕ 1งวดงานที่ ๖ .งวดงานที่ ๗ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการ
ของ ฃสมก. เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๕ จ่า ยเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๓๐ ของมูล ค่าโครงการเมื่อ ผู้ร ับ จ้างได้ส ่ง มอบรายงานตาม
ข้อ ๗ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ งวดงานที่ ๘ ถีงงวดงานที่ ๙ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการของ
ฃสมก. เรียบร้อยแล้ว
ฒื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบ่ติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตาม
ข้อ ๑๐ ไว้โดยครบล้วนแล้ว
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญ ญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญ ชีงเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง
ขื่อ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาซน) สาขาอาคารชันทาวเวอร์ส เลขที่บัญชี ๐๖๑-๒-๓๘๒๘๗-๕
ขื่อ
บัญชีบริษัท อิน,โนเวช'น คอนชัลทํตี๋ง เซอร์วิส จำกัด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับ ภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
อื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยิน ยอมให้ม ีการหักเงิน ดังกล่าวจากจำนวน
เงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผูว้ า่ จ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้ร ับ จ้างต้อ งเริ่ม ทำงานนับ ถัด จากวับ ลงนามสัญ ญาและจะต้อ งทำงานให้แ ล้ว เสร็จ บริบ ูร ณ์
ภายใน ๕๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาน
ให้แ ล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เขื่อ ได้ว่าผู้รับ จ้างไม่ส ามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะ
แล้วเสร็จ ล่าข้าเกิน กว่ากำหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้างทำผิดสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ
ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้
ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับ จ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญ ญาดังกล่าวข้างด้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างรายใหมในกรณี
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจาก
วับตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจรับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ เอกสารหมายเลข ๔ ข้อ ๑.๒.๔
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับ จ้างอัน เกิดจากการใช้วัส ดุท ี่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ %
ไม่เรียบร้อย หรือทำไม,ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการุแก้Iขให้เป็บุที่เรียบร้อยโดยฺไม่ชัอุช้า 0 น
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โดยผู้ว ่าจ้างโม่ต ้อ งออกเงิน ใดๆ ในการนีท ังสิบ หากผู้ร ับ จ้า งไม่ก ระทำการดัง กล่าว ภายในกำหนด <3)๕ (สิบห้า) วัน
นับ แต่วัน ที่ไ ต้รับ แจ้งเป็น หนังสือ จากผู้ว่าจ้างหรือ ไม่ท ำการแก้ไขให้ถ ูก ต้อ งเรียบร้อ ยภายใu n ลาที่ผ ู้ว ่าจ้างกำหนดให้
ผู้ว่าจ้างมีส ิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งลิ้น
ในกรณีเร่ง ด่ว นจำเป็น ต้อ งรีบ แก้ไ ขเหตุช ำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หายโดยเร็ว และไม่อ าจรอ
ให้ผ ู้ร ับ จ้า งแก้ไ ขในระ ยะเวลาที่ก ำหนดไว้ต ามวรรคหนึ่ง ได้ ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิเช้า จัด การแก้ไ ขเหตุช ำรุด บกพร่อ ง
หรือ เสีย หายนั้น เอง หรือ จ้า งผู้อ ื่น ให้ซ ่อ มแซมความชำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หาย โดยผู้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ผิด ขอบ
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผ ู้ว่าจ้างทำการนั้น เองหรือ จ้างผู้อ ื่น ให้ท ำงาบนั้น แทนผู้รับ จ้างไม่ท ำให้ผ ู้รับ จ้างหลุด พ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดห้รือแต่บางส่วนแห่งสัญญานื้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนด้งกล่าวนั้น
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงานหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงาบนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าบนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ว่าจ้าง
ในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้ร ับ จ้าง และจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ความเสีย หายจากการกระทำของลูก จ้า งหรือ ตัว แทนของผู้ร ับ จ้า ง และจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสีย หายใดๆ อับ เกิด แก่ง านที่ผ ู้ร ับ จ้า งไต้ท ำขึ้น แม้จ ะเกิด ขึ้น เพราะเหตุส ุด วิส ัย ก็ต าม
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้น
เกิด จากความผิด ของผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับ จ้างด้งกล่าวใบช้อ นี้จะลิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับ มอบงาบครั้ง
สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายด้งกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น
ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ต่อ บุค คลภายนอกในความเสีย หายใดๆ อับ เกิด จากการปฏิบ ัต ิง าน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญ ญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่าง
ให้แ ก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิด
จากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑0. การตรวจรับงาบจ้าง
เมื่อ ผู้ว ่าจ้างไต้ต รวจรับ งานจ้างที่ส ่งมอบและเห็น ว่าถูกต้อ งครบถ้วนตามสัญ ญาแล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบกับการขอรับเงินค่าจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญ ญา ผู้ว่าจ้าง
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุด ้งกล่าวผู้รับ จ้างจะนำมาอ้างเป็น เหตุข อขยายเวลา ส่งมอบ
งานจ้างตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ไต้
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ข้อ ๑๑. รายละเอีย ดของงานจ้า งคลาดเคลื่อ น
ผู้รับ จ้างรับ รองว่าได้ต รวจสอบและทำความเช้าใจในรายละเอียดของงามจ้างโดยถี่ถ ้รมแล้ว
หากปรากฏว่ารายการละเอียดของงานจ้างนั้น ผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่อ นไปจากหลัก การทางเทคนิค ผู้รับ จ้างตกลงที่จ ะ
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพี่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุด โดยผู้รับ จ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
ข้อ ๑๒. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญ ญา และผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญ ญา ผู้รับ จ้างจะต้อ งชำระค่าปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้างในอัต ราร้อ ยละ 0.๑๐ ของราคาค่า จ้า ง นับลัดจากวันที่
ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญ ญา หรือวัน ที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถืงวัน ที่ท ำงานแล้วเสร็จ จริง
นอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่า งที่ผ ู้ว ่า จ้า งยัง มิไ ด้บ อกเลิก สัญ ญานั้น หากผู้ว ่า จ้า งเห็น ว่า ผู้ร ับ จ้า งจะไม่ส ามารถ
ปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาต่อ ไปได้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและใช้ส ิท ธิต ามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้า ผู้ว ่า จ้างได้แ จ้ง ข้อ
เรียกร้อ งไปยังผู้รับ จ้างเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีส ิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓. สิทธิของผูว้ า่ จ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท ี่ผู้ว ่าจ้างบอกเลิก สัญ ญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้น เองหรือ ว่าจ้างผู้อื่น ให้ท ำงาบนั้น ต่อ
จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว ่าจ้างหรือ ผู้ท ี่จ ้างทำงานนั้น ต่อ มีสิทธิใช้เอกสารและระบบสารสนเทศ ที่ผู้ว ่าจ้างได้รับ มอบตาม
สัญ ญานี้แ ล้ว ตลอดจนใช้เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุต ่าง ๆ ซึ่ง เห็น ว่า จะต้อ งสงวนเอาไว้เพี่อ การปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญาที่จ ะ
เห็นสมควร โดยผู้ร ับ จ้า งไม่ม ีส ิท ธิเรีย กร้อ งค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายใด ๆ จากผู้ว ่า จ้า งทั้ง สิ้น และในกรณีด ังกล่าว
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาทั้งหมดทันที นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกิน กว่าหลักประกัน การปฏิบ ัต ิตามสัญ ญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้
แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จา่ ย
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง ด้ว ยเหตุใ ดๆก็ต าม จนเป็น เหตุ
ให้เกิด ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแก่ผ ู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว ่าจ้าง โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับลัดจากวับ ที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่
ชดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผ ู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำบวบเงิน ค่าจ้างที่ต ้อ งชำระหรือ
บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการ
ปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง ไม่เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ัง ขาดอยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญ ญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๔. การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณ ีท ี่ม ีเ หตุเ กิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า ง หรือ เหตุส ุด วิส ัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อับหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่า \ แ s '

๖
จ้างทราบ เพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปภายใบ ๑๕ (สิบห้า)วันนับถัดจากวันที่เหตุบั้นสิ้นสุดลง หรือ
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่
จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วทั้งแต่ด้น
การงดห้รือลดค่า'ปรับ พือฃยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖. การรักษาความลับของผูว้ ่าจ้าง และAเรือข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้รับจ้าง ผู้แทน พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจะต้องไม่เอาไปเปีดเผย หรือใช้ข้อมูล และ/หรือ
สารสนเทศของผู้ว่าจ้าง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลอื่น เอาไปเปิดเผย หรือใช้ข้อมูล และ/หรือสารสนเทศของ
ผู้ว่าจ้างในส่วนที่เป็นข้อมูลความลับของทางราชการ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ เป็นการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อใช้
สำเร็จผลตามสัญญานี้ หรือใดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๗.ความเสียหาย และความคุม้ ครองเกีย่ วกับทรัพย์สินทางป้ญญา
ใบกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าว อ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิฃสิทธึ๋ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปีญญา หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับระบบงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งปวง
เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าว ระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้ระบบงานบั้นต่อไปได้ หาก
ผู้รับจ้างมิอาจกระทำได้ และผู้ว่าจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิฃสิทธึ๋ หรือ
สิทธิอื่นใดดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ
แทน ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือเมึ๋อได้มีการกล่าวอ้าง หรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่
ซักช้า นอกจากบั้นหากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ๆ แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิง
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือซึ่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซิอ...................‘โ.............................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำสง อง0การขนส่งมวลขนกรุ่ง^พ (ขสมก.) กรุงเทพๆ
ท ี่
ป ี. h
พีอง แต่งดั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด.ราคาอุเลกทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดฺราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัต่การทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างพัฌ'นา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเพื่อให้เนินไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒£๖๐ จึง
ขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เนิบ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ
^พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ฃสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการๆ
๒. ผศ.ดร.เทวา คำปาเซื้อ
กรรมการ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจึทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๓. ผู้อำนวยก่ารสำนักแผนงาน
กรรมการ

ร

.

๔. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กรรมการ

๕. ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ

กรรมการ

๖. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเตินรถ

กรรมการ

๗. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่

กรรมการและเลขานุการ

๘. หัวหน้ากลุ่มงานปฎิบ้ติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. หัวหน้างานปฎินัติการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานปฎบ้ติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลงลายมือซอพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเส'น0ราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราซการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฐเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการๆ

๒. ผู้อำนวยการเขตการเดนรถที่ ๑ -๘

กรรมการ

«

๓. ผู้อำนวยการสำนักปฎํบ้ตการรถเอกขนร่วมบริการ ๑ กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักปฎิน้ตการรถเอกขนร่วมบริการ ๒ กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

๖. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

กรรมการ

๗. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กรรมการ

๘. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบัญช่และกองทุบกิลาง

กรรมการ

๙. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ

กรรมการ

๑๐. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

กรรมการ

๑๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ

๑๒. หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทค
สำนักเทคโนโลยีสารสบเทศ
๑๓. หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสบเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทค
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔. หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้ช่วยเลขานุการ .
กลุ่มงานปฏิน้ตการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฺ
อำนาจและหน้าที่
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คลังว่าด้วยการจัดขือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๕
สั่ง ณ วันที่ 9เะ) มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุระข้ฌเอี่ยมวชีรสถุล่)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

สำเนาถูกต้อง
$

(บางสุนนทา รัดนชู)
ห.ธก.(สบจ.)
๑๕ มิ.ย. ๖๓
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สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓® ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓๒๐
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(สำเนา)
คำสั่งองค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ
ท 50© ^ / ๒๕๖๓
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งองค์การที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ ลงวับที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัจารณาผลการประกวดราคาอเล็กทรอนกส' และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวด
ราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยริธีการอิเล็กทรอนกส์ นั้น
เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วยความเริยบร้อย ถูกต้อง จึงแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ดังนี้
๑. ผศ. ดร.นวพร วสิฐพงศ์พันธ์
เป็น กรรมการ
ที่ปริกษาด้านเทคโนโลยีดิจึทัลขององค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ
๒. รศ.ดร.นล็บภัสร์ ปรวัฒน'ปริยกร
เป็น กรรมการ
ที่ปริกษาด้านเทคโนโลยีติจึทัลขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ส่วนข้อความอึ๋นนอกนั้นคงเติม
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน ๒๕๖๓

(บายสุระขัย \|เอี่ยมวขิรสกุล)
ผู้อำนวยการองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

ฝ่ายบริหาร
สำนักบริการและจัดซื้อ

สำเนาถูกต้อง

^ฯ

(นางสุนันทา รัตน,ชู)
ห.ธก.(สบจ.)
๑๘ มิ.ย. ๖๓
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เอกสารหมายเลข 1
ขอบเขตการดำเนิน งาฆของผู้ป ระสงค์จะเสนอราคา
รายละเอีย ดขอบเขตงานหลัก มีดังนี้
1. จัด ทำแผนการดำเนิน งานโครงการโดยละเอีย ด ประกอบด้ว ย กิจ กรรม ระยะเวลาการดำเนิน งาน
โครงสร้า งบริห ารจัด การโครงการของบริษ ัท ผลลัพ ธ์ก ารดำเนิน งาน และแผนการจัด การคุณ ภาพ
โดยรายละเอียดของแผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ ขสมก.
2. ดำเนิน การวิเคราะห์ผ ลการออกแบบกระบวนการปฏิบ ัต ิง านด้านบริห ารองค์ก ารของ ขสมก. ร่วมกับ
ฃสมก. และปรับ ปรุง กระบวนการปฏิบ ัต ิง านด้า นบริห ารองค์ก าร (To-Be) เพื่อ รองรับ สถานภาพ
การดำเนินงาน และความต้องการใช้งานระบบที่เป็นปัจจุบัน
3. ดำเนิน การวิเคราะห์ส ถานภาพ ป้ญหา อุปสรรค การใข้งานระบบบริห ารงบประมาณ ระบบงานบัญชี
ระบบบริห ารเงิน สด ระบบพัสดุ ระบบจัดซื้อ ระบบบริห ารทรัพ ย์ส ิน ระบบเงิน เดือ น ระบบประวัติ
บุคลากร ระบบข้อมูลการมาทำงาน และระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใบปัจจุบัน
4. ดำเนิน การวิเ คราะห์ค วามต้อ งการใข้ง าน (User Requirement) ระบบบริห ารจัด การทรัพ ยาภร
(Enterprise Resource Plan: ERP) จากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนิน การร่ว มกับ ขสมก. ในการหารือ เพื่อ เตรีย มความพร้อ มในการเชื่อ มโยงข้อ มูล ระบบ ERP กับ
หน่วยงานภายนอก อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง ธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. ประสานงาน และดำเนิน งานร่วมกุบ ผู้ใหบริการ Cloud ที่ ขสมก. ใช้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การกำหนดคุณ ลัก ษณ ะของเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ย (รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเบื้อ งด้น ของ
เครื่อ งแม่ข ่ายสำหรับ การให้บ ริก ารจริง (Production Server) มีระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 3 )
และติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning: ERP) ณ ผู้ให้บริการ Cloud
7. ดำเนิน การให้ค ำปรึก ษาด้านการออกแบบการบริห ารจัด การงบประมาณ การเงิน และผังบัญชี เพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ ขสมก.
8. สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ ฃสมก. เพื่อรวบรวมความต้องการใช้งานระบบจัดทำรายงานสนับสนุน
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร (Business Analytics)
9. จัด ทำรายงานผลการวิเคราะห์ ออกแบบกระบวบการปฏิบ ัต ิงานด้านบริห ารองค์กร ระบบสารสบเทศ
ที่เกี่ยวข้อ ง และความต้องการใช้งานระบบบริห ารจัดการทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning:
ERP)
10. จัด ประขุม เพื่อ สรุป และยืน ยัน ผลการวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการปฏิบ ัต ิง านด้านบริห ารองค์ก ร
ระบบสารสนเทศที่เกี่ย วข้อ ง และความต้อ งการใช้ง านระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร ( Enterprise
Resource Planning: ERP) ร่วมกับหน่วยงาบที่เกี่ยวข้อง
11. จัด หาเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์พ ร้อ มติด ตั้ง เพื่อ ใช้ส ำหรับ ระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร
(Enterprise Resource Planning: ERP) โดยมีรายละเอียด ตังนี
1 ขุด
เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับฐานข้อมูลสำหรับการ จำนวน
11.1
พัฒนาและทดสอบระบบบริหารจัดการทรัพยากร ERP
1 ขุด
เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ Application สำหรับ จำนวน
11.2
การพัฒ นาและทดสอบระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร
ERP
1 ขุด
เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายสำหรับ ระบบฐานข้อ มูล ศูน ย์ จำนวน
11,3
สำรอง
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11.3
11.4

11.5

11.6
11.7
11.8
11.9

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)
รองรับผู้ใช้งาน จำนวน 440 ผู้ใช้งานหรือมากกว่า
ซอฟต์แ วร์บ ริห ารจัด การฐานข้อ มูล สิขสิทธ์ซอฟต์แวร์
แบบ CPU หรือ Processor L icenseโดยมีจ ำน วน
สอดคล้อ งกับ ขนิด และจำนวน CPU หรือ Processor
ของเครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้บริการจริง
(Production Server)
ซ อ ฟ ต ์แ วร์ร ะบ บ ป ฏ ิบ ัต ิก าร (operating system)
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ลิฃสิทธ์ซอฟต์แวร์ให้มี
จำน วน ส อดคล้อ งกับ ชน ิด และจำน วน CPU หรือ
Processor ของเครื่อ งคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายที่น ำเสนอใน
โครงการ และสอดคล้องกับ ชนิดและจำนวน CPU หรือ
Processor ขอ งเครื่อ งค อม พ ิว เต อ ร์แ ม ่ข ่า ยส ำห รับ
การให้บริการจริง (Production Server)
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน (Hypervisor)
อุปกรณ์สำรองข้อมูลประเภท Disk Backup Appliance
ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ Virtualization
เครื่อ งกระจายสัญ ญาณเครือข่าย

จำนวน

1

ระบบ

จำนวน

1

ชุด

จำนวน

1

ชุด

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
2
1
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

หมายเหตุ:
1. เครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่ายสำหรับ การให้บ ริก ารจริง (Production Server) ทาง ฃสมก. จะ
จัดเตรียมไว้โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการ Cloud
2. โดยผู้'ชนะการประกวดราคาจะต้อ งจัด การให้ม ี Environment สำหรับการพัฒ นา และการ
ทดสอบระบบ
12. ดำเนิน การวิเคราะห์แ ละออกแบบระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning:
ERP) อย่างน้อ ยดัง นี้
12.1 การออกแบบกระบวนการทำงาน (Business Process Flow) ของระบบบริหารจัดการทรัพยากร
(Enterprise Resource Planning : ERP)
12.2 การออกแบบการเชื่อ มโยงข้อ มูล กับ ระบบสารสนเทศที่เกี่ย วข้อ ง (System Integration) ของ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning: ERP)
12.3 พัฒ นาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลต้านบริหารการเดินรถ และการบริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร
ในการวางแผนยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์ของ ขลมก.
12.4 เตรียมข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลต้านบริหารการเดิน
รถ และการบริหารองค์กรที่กำหนดขึ้น
12.5 นำผลที่ไต้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร
12.6 การออกแบบระบบคอมพิว เตอร์เพื่อ รองรับ การทำงานของระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร
(Enterprise Resource Planning: ERP)
12.7 การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Key Data Structure) ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise
Resource Planning : ERP)
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12.8 ให้คณะกรรมการอนุมัติเอกสารข้อ 12.1 ถึง 12.7 ก่อนดำเนินการพัฒนาระบบ โดยคณะกรรมการ
จะแจ้งผลการพิจารณาผลการออกแบบระบบภายใบ 15 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงาน
12.9 ดำเนินการนำเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้คณะกรรมการ
อบุมัติก่อนดำเนินการพัฒนาระบบจริง โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาผลการออกแบบ
ระบบภายใน 15 วัน
12.10 จัดทำรายงานผลการออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning:
ERP)
13. จัด ประชุม เพื่อ สรุป และยืน ยัน ผลการออกแบบระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource
Planning : ERP)
14. จัดทำแผนการติดตั้งและทดสอบระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning: ERP)
บนเครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายสำหรับ การให้บ ริก ารจริง (Production Server) ของผู้ให้บริการ Cloud
ของ ฃสมก.
15. จัดทำแผนการติกอบรมการใข้งานระบบ
16. ดำเน ิน การติด ตั้ง เครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ยสำหรับ การพัฒ นาและทดสอบระบบ ณ สถานที่
ที่ ฃสมก. กำหนด
17. ดำเนิน การทดสอบระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning ะ ERP) บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบ ณ สถานที่ที่ ขสมก. กำหนด
18. รายงานผลการติดตั้งและทดสอบระบบ (Unit test)
19. ดำเนิน การติด ตั้งและทดสอบระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning : ERP)
บนเครื่อ งคอมพิวเตอร์แ ม่ข ่ายสำหรับ การให้บ ริก ารจริง (Production Server) ของผู้ให้บริการ Cloud
ที่ ขสมก. ใช้บริการ
20. จัดทำรายงานผลการติดตั้งและทดสอบระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning:
ERP)
21. การติกอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ ฃสมก. มีความต้องการอย่างน้อย ดังนี้
21.1 ต้อ งทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีข องระบบสารสบเทศสำหรับ ผู้บ ริห าร ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน
ให้กับ ฃสมก. และผู้ท ี่เกี่ย วช้อ ง จำนวนอย่างน้อ ย 200 คน สาหรับระบบ ERP จำนวน 15 คน
สำหรับจัดทำรายงานสนับสบุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร (Business Analytics)
เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ค วามสามารถ และมีค วามเช้า ใจเกี่ย วกับ ระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบ
ทั้งหมดที่ติดตั้งเป็นอย่างตี โดยสามารถดูแลและบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมจะแน่งเป็น 4 ระดับ ตังนี้
21.1.1 การอบรมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 20 คน ในลักษณะ Classroom Training
21.1.2 การอบรมสำหรับผูดูแลระบบ จำนวน 15 คน ในลักษณะ Classroom Training และ
On th e Job Training
21.1.3 การอบรมสำหรับ ผู้ใ ช้ง าน ในลัก ษณะของ Classroom Training ตามรายละเอีย ด
ตังต่อไปนี้
21.1.3.1 จำนวนทั้งหมดอย่างน้อย 200 คน สำหรับระบบ ERP
21.1.3.2 จำนวน 15 คน สำหรับจัดทำรายงานสนับสบุนการวางแผนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (Business Analytics)
2 1 .1 .4

การอบรมสำหรับ ผู้ใ ช้ง านหลัก ในลัก 'ษณะ,ข อง On th e Job Training ตามรายละเอีย ด

ดังต่อไปนี้
21.1.4.1 จำนวน 20 คน สำหรับระบบ ERP
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21.1.4.2 จำนวน 5 คน สำหรับจัดทำรายงานสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (Business Analytics)
21.2 ต้อ งทำการแก อบรมเจ้าหนาที่ของ ขสมก. และผู้ท ี่เกี่ย ว1ข้องกับระบบจำนวน 40 คน ให้มีความรู้
เพียงพอ ทีจ่ ะสามารถถ่ายทอดความ ร้และแกอบรมการใช้งาน ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศและองค์ประกอบทังหมดที่ติดตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ ขสมก. รุ่นต่อไปได้ (Train the
trainer) โดยจัดแกอบรมในลักษณะ On the Job Training ให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวนท่านละ 5 วัน
อย่างต่อเนื่อง
21.3 ต้องจัดทำแผนการแกอบรม และส่งให้ ฃสมก. พิจารณาอนุม ัติก่อนการดำเนิน การแก อบรม โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อ ย ดังนี้
21.3.1 หัวข้อในการแกอบรม
21.3.2 เนื้อหาการแกอบรมโดยย่อ
21.3.3 วัตถุประสงค์และเปัาหมาย
21.3.4 คุณสมน้ติผู้เช้าอบรม
21.3.5 ระยะเวลาการแก อบรม (จำนวนชั่วโมง/วัน)
21.3.6 ผลที่คาดว่าจะใต้รับ
21.3.7 ประเมินผลก่อน และหลังการแกอบรม
21.3.8 ต้อ งจัด ทำคู่ม ือ การแก อบรมผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใช้งานระบบ) และคู่มีอ การแก อบรมผู้ดูแล
ระบบในรูปแบบของเอกสารและกี่อมัลติมีเดยเพื่อการเรียบรู้ด้วยตัวเองให้กับ ขสมก.
21.4 ต้อ งเป็นผู้ออกค่าใซจ่ายในการแกอบรมตั้งหมด ยกเว้น ค่าเดิน ทาง คาเบี้ย เลี้ย ง และค่าที่ทักของ
ผู้เช้า อบรม และต้อ งมีห น้า ที่ใ นการจัด หาเครื่อ งมือ อุป กรณ์ใ บการ แก อบรม ได้แ ก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เอกสารประกอบการแก อบรมให้เพียงพอ สำหรับการแก อบรมลักษณะ

Classroom Training

21.5 ขอสงวนสิทธี้ในการคัดลอกหรือทำซํ้าเอกสาร และคู1มือต่าง ๆ เพื่อใช้งานในกิจการของ ขสมก.
หากเอกสารและคู่ม ีอ รายการใดไม่ส ามารถคัด ลอกหรือ ทำซํ้าได้ใ ห้แ จ้ง ให้ ฃสมก. ทราบอย่าง
ขัด เจนด้ว ย กรณผู้ซ นะการประกวดราคาไม่แ จ้ง ให้ ขฺส มก. ทราบ ขสมก. จะถือ ว่าผ้ข นะ
การประกวดราคาอนุญ าตให้ ขสมก. คัดลอกหรือทำซํ้าเพื่อใช้ในกิจการของ ฃสมก. ได้ ตั้งบีหาก
มีบ ุค คลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใขัสิทธี้เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธํ่เกี่ยวกับเอกสารและ
คู่มือที่ ฃสมก. คัดลอกหรือทำซํ้าเพื่อใช้งานในกิจการของ ขสมก. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็น
ผูรับผิดชอบดำเนิน การตั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือ การเรียกรองดังกล่าวระงับ สิ้น ไปโดยเร็ว
โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งหมด

21.6 จัดทารายงานผลการแก อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Resource Planning : ERP)
วิเคราะห์แ ละดำเนิน การแปลงข้อ มูล และนำเช้า ข้อ มูล (Data Conversion) เช้าสู่ระบบบริหารจัดการ
ทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning ะ ERP)
ดำเนินการทดสอบระบบกับข้อมูลนำเข้า (Data Conversion test)
จัดทำสรุปผลการ่ทำ Data Conversion
จัดทำแผนการนำระบบไปสู่การใข้งานจริง (Go Live Plan)
จัดทำแผนการสำรองข้อมูล (Back Up) และกู้ระบบในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Guide)
จัดทำคู่มือการใช้งานระบบโดยแน่งตามระบบงานย่อย จำนวนระบบละ 30 ชุด พร้อมดิจิทัล'ไฟล์ จำนวน
30 ชุด
จัด ทํ่า รายงาบผลการประเมิน การ'ใช้'งานระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource
Planning : ERP) เมื่อนำระบบไปสู่การใช้งานจริง (Go Live Plan)
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29. ต้องจัดให้มีบุคลากรเพื่อดำเนินงาฆโครงการๆ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
จำนวน
(คน)

ลำดับ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1

ผู้จัดการโครงการ

• ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญ ญาโทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ด้า นวิศ วกรรมศาสตร์ หรือ ด้า น ที่

2

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
บัญชี ภาษีอ ากร
การวิเคราะห์
ข้อมูลงบการเงิน

3

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบ ERP

4

นักวิเคราะห์ระบบ
อาวุโส

5

นักวิเคราะห์ระบบ

6

นักทดสอบระบบ

เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี
• มีป ระสบการณ์ใ นการบริห ารโครงการด้า นระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ไม่น ้อ ยกว่า 2
โครงการ
• ระดับ การศึก ษาตั้งแต่ร ะดับ ปริญ ญาโทด้านบัญ ชี หรือ
ด้านทีเ่ กี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงาบไม่น้อยกว่า 11 ปี
• มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ
บัญชี ผังบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
• ระดับ การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญ ญาโทด้านเทคโนโลยี
สารสบเทศ หรือ ด้า นวิศ วกรรมศาสตร์ หรือ ด้า นที่
เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม,น้อยกว่า 11 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และพัฒนาระบบ ERP
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
• ระดับ การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญ ญาตรีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ด้า นวิศ วกรรมศาสตร์ หรือ ด้า น ที่
เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์ก ารวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
• ระดับ การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญ ญาตรีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ด้า นวิศ วกรรมศาสตร์ หรือ ด้า น ที่
เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีป ระสบการณ์ก ารวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไม,น้อยกว่า 1 โครงการ
• ระดับ การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญ ญาตรีด้านเทคโนโลยี
ส าร ส น เท ศ ห ร ือ ด ้า น ว ิศ ว ก ร ร ม ศ าส ต ร ์ ห ร ือ ด ้า น ที่

เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
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1

1

1

5

5

5

ลำดับ

ตำแหน่ง

7

นักพัฒนาระบบ

8

เลขานุการ
โครงการ

จำนวน
(คบ)

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ในการจัดทำ Test Case และทดสอบ
ระบบ ERP ไม,น้อยกว่า 3 โครงการ
• ระดับ การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญ ญาตริต ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ต้า นวิศ วกรรมศาสตร์ หรือ ต้า นที่
เกี่ยวช้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีป ระสบการณ ์พ ัฒ น าระบบ ERP ไม่น ้อ ยกว่า 2
โครงการ
• ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตริ
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีป ระสบการณ์ต ้า นการจัด การเอกสาร ไม่น ้อ ยกว่า 1
โครงการ

15

1

หมายเหตุ:
■ จัดส่งรายชื่อ ประวัติการศึกษ'า ประสบการณ์ทำงานของทีมงานที่เสนอโครงการ
■ ทีมงานที,เสนอในโครงการต้องมี Certificate ในผลิตภัณฑ์ที'นำเสนอ รวมไม,น้อยกว่า 3 Certificate
■ กรณีทีมงานที่เสนอมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวต่างชาติ ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้านเทคนิคที่
สามารถทำหน้าที่เป็นสอกลางระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานไต้
30. จัด เจ้าหน้าที่เพื่อบริห ารจัดการ ดูแลระบบบริหารทรัพยากร พร้อมเครื่องมือปฏิบัติการให้เพียงพอ เพื่อให้
ระบบสามารถใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาชองสัญญา และระยะเวลารับประกัน โดยมี
เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ดังนี้
30.1 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติการ อย่างน้อย 2 คน ประจำที, ขสมก. ตลอดช่วงระยะเวลาทำงาน
30.2 เจ้า หน้า ที่ร ับ แจ้ง ป้ญ หา (Helpdesk) อย่า งน้อ ย 1 คน ประจำที่ ฃสมก. ตลอดช่วงระยะเวลา
ทำงาน

ลิขสิทธิ'การใช้งาน

1. ลิฃสิทธิ๋การใช้งานตามรายละเอียดที'กำหนดไวในโครงการต้องเป็นของ ฃสมก. โดยต้องจัดเตรียมลิฃสิทธิ'
ชอฟต์แวร์ไห้มีจำนวนสอดคล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำเส'นอในโครงการ
2. ซอฟต์แ วร์ต ่าง ๆ ที่น ำมาใช้งาน จะต้อ งมีล ิฃ สิท ธิ้ก ารใช้งานถูก ต้อ งตามกฎหมาย เมื่อดำเนินการตาม
ขอบเขตงานช้างต้นแล้วเสร็จ
3. ระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่มีการพัฒนาฃึนใหม่ทังหมด
ต้องส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบ ตลอดจนเอกสารลิฃสิทธิ'การใช้งานต่าง ๆ ให้กับ ฃสมก.
4. กรณีเสนอระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็น ซอฟต์แวร์
สำเร็จ รูป ต้อ งมีล ิข สิท ธิ้ก ารใช้ง านแบบซื้อ ชาด (Perpetual Licenses) จำนวน 440 ผู้ใช้งาน ข้อมูลที่
เกิดขึ้น จากใช้งานหรือ ประมวลผลของระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (ERP) ถือเป็นลิฃสิทธี้ฃอง ฃสมก.
โดย ฃสมก. มีสิทธิ้ขาดในข้อมูล สามารถดำเนิน การใด ๆ กับข้อมูลไต้ เจ้าของผลิต ภัณ ฑ์ระบบบริห าร
จัด การทรัพ ยากร (ERP) ไม่ส ามารถคิดค่าลิขสิท ธิ'และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ในภายหลัง ทั้งนี้หาก เป็นการ
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พัฒนาหรือปรับปรุง (Customization) ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning:
ERP) จากซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ต้องส่งมอบระบบสารสนเทศและ Source Code ในส่วนที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพิ่มเติม ตลอดจนเอกสารลิฃสิทธิ้การใข้งานต่าง ๆ ให้กับ •บสมก.
5. กรณีเสนอเป็นการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning: ERP) ต้องมี
ลิฃ สิท ธิ้ใ นซอฟต์แ วร์แ บบไม,จำกัด ผู้ใ ข้ง าน และ ฃสมก. มีล ิข สิท ธึ๋ใ นการใข้ Source C odeใน
การดำเนินการใด ๆ ในกิจการของ ฃสมก. ไต้
ข้อ กำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงิน ค่าพัส ดุส ำหรับ การซื้อ ครั้ง นี้ ไต้ม าจากเงิน งบประมาณประจำปี 2563 การลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงจะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอบุม้ตเงินจากงบประมาณประจำปี 2563 แล้วเท่านั้น
2. เงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้นที,กำหนดให้ส่งมาพร้อมกับการยื่นเอกสารคุณลักษณะของการประกวดราคาในครั้ง
นี้ให้ถือเป็น เงื่อ นไขสำคัญ องค์ก ารสงวนสิท ธี้จ ะไม่พ ิจารณาผู้ยนข้อ เสนอและเสนอราคาที่ส ่งเอกสาร
ดังกล่าวมาไม่ครบ
3. การปรับ เปลี่ย น เพิ่ม เติม แก้ไข ปรับ ปรุงอุป กรณ์ท ี่ป ระกวดราคาที่ผ ู้เสนอมาทั้งหมดต้อ งรองรับ และ
สามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมขององค์การ ไต้เป็นอย่างดไม่ต้องติดทั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

ฬ ษัห รนโน!.ฬ ่น «8นฟ้» ท์พ ิ้ง เ«0ร็ว ิ* «’าทํ*

คุณ ลัก ษณะเฉพาะของระบบบริห ารจัด การท รัพ ยากร (Enterprise R esource Planning FRP)
1. รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (ERP)
1.1 ข้อกำหนดทั่วไป
1.1.1 สามารถแสดงผลเมนูเป็นภาษาไทยได้
1.1.2 สามารถแสดงผลรายงานเป็นภาษาไทยได้
1.1.3 สามารถรองรับการทำงานได้มากกว่า 1 องค์กร (Multi-Company)
1.1.4 สามารถรองรับการทำงานได้มากกว่า 1 เขต (Multi-Site)
1.1.5 สามารถรองรับการคำนวณปัดเศษทศนิยมอัตโนมัติ โดยการปิดเศษแบบสากลได้
1.1.6 สามารถกำหนดค่าปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) และปีงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายน) ได้
1.1.7 ระบบรองรับการบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลปีเป็นปีพุทธศักราชหรือคริสตศักราข
1.1.8 สามารถกำหนดรูปแบบของรหัสต่าง ๆ (Key Data Structure) ตามที่ ขสมก. กำหนด
1.1.9 สา.มารถกำหนดรหัส ต่า ง ๆ ได้แ บบอัต โนมัต ิต ามเงื่อ นไขที่ ฃศมก. กำหนด เข่น
รหัสเจ้าหนี้ รหัสลูกหนี้
1.1.10 สามารถกำหนดเลขที่เอกสารได้แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ ขสมก. กำหนด เข่น เลขที่ใบ
แจ้งหนี้ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1.1.11 ระบบสามารถแปลงหน่วยการนับของพัสดุ ทรัพย์สิบ เข่น ลิตร ม้วน Ton Kg Lot เม็ด
ขวด แพ็ค เป็นต้น โดยสามารถแปลงหน่วยไต้ตามการทำงาน เข่น หน่วยในการเก็บ หน่วย
ในการขาย และหน่วยในการซื้อ
1.1.12 สามารถแนบเอกสารไปตามกระบวนการต่าง ๆ ไต้
1.1.13 ทุกรายงาบ สามารถเลือกพิมพ์รายงานเฉพาะบางหน้าไต้
1.1.14 สามารถแสดงผลสรุปรายการในภาพรวมในรูปแบบกราฟหรือจำนวนรวม เพื่อการวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูล
1.1.15 สามารถใหัผู้ปฏิบัติงานออกแบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ (Query report) โดยการเลือก
ข้อมูลจากชุดข้อมูลที่จัดเตรียมไว้
1.1.16 สามารถ Export ขอมูลออกมาในรูปแบบ CSV และ Excel โดยการเลือกข้อมูลจากชุดข้อมูลที่
เตรียมไว้ไต้
1.1.17 สามารถแสดงผลข้อมูลผ่าน W eb และ Mobile ได้
1.1.18 สามารถรองรับ การแสดงผลบนระบบปฏิบ ัต ิง านของอุป กรณ์ Mobile ได้ทุก Platform
ทึมในปัจจุบัน อาทิ iOS Android
1.1.19 ระบบรองรับการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในปัจจุบัน
ของ ขสมก. ไต้
1.1.20 ระบบรองรับการทำงานร่วมกับ W eb Browser ได้แก่ Microsoft Edge Chrome Firefox
เวอร์ขั่บที่สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายใบปัจจุบัน
ของ ขสมก. ได้เป็นอย่างน้อย
1.1.21 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) โดยกำหนดสิทธิ้ในการเข้าถึงข้อมูลทั้ง
ระดับพิงกํขั่นงาน หน้าจอการปฏิบัติงาน รายงาน โดยออกแบบให้กำหนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลตามการทำงานในฝ่ายต่างๆขององค์กรและตรงตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ดี
1.1.22 สามารถกำหนดสิทธึ๋ในการเข้าถึงข้อมูลแยกตามตำแหน่งหน้าที่‘ยองแต่ละ User ไต้
1.1.23 ระบบรองรับการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกข้อมูล (Data Validation)
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1.1.24 ระบบรองรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความส้มพันรระหว่างข้อมูลต่าง ๆ
จัดเก็บในฐานข้อมูล (Data Integrity)
1.1.25 ระบบสามารถจัดเก็บ ประวัติการบันทึก แก้ไขข้อมูลของระบบ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล
ผู้ใข้งานที่บันทึก/แก้ไข ข้อมูลที่มีการบันทึกหรือแก้ไข วัน เวลา ไต้เป็นอย่างน้อย
1.1.26 มีระบบบริห ารจัดการการเชื่อ มโยงข้อมูลกับ ระบบสารสนเทศอื่น ทั้งภายในและภายบอก
ฃสมก.

1.2 คุณลักษณะเฉพาะของระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning ะERP)
จะต้องประกอบด้วย
1.2.1 ระบบข้อมูลหลักส่วนกลาง มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลหลัก สำหรับไข้งานร่วมกันของทุกระบบภายในระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : ERP)
2) สามารถกำหนด และแก้ไขข้อมูลหลัก สำหรับค่าต่าง ๆ ของระบบไต้ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.2.2 ระบบบริหารงบประมาณ
1.2.2.1 ระบบข้อมูลหลัก มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) ระบบรองรับการบันทึก แก้ไขข้อมูลหลักสำหรับระบบบริหารงบประมาณ
1.2.2.2 ระบบจัดทำงบประมาณ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) ระบบรองรับการจัดทำงบลงทุน Capital E xpenditures (CAPEX)
2) ระบบรองรับการจัดทำงบค่าไข้จ่าย O perating E xpenditures (OPEX)
3) ระบบรองรับการจัดทำงบประมาณรายหน่วยงาน ราย่กลุ่มบัญชีไต้
4) ระบบรองรับการจัดทำงบประมาณไต้หลาย Version
5) ระบบรองรับการจัดทำงบประมาณไต้รายปี
6) ระบบรองรับการคัดลอกข้อมูลระหว่าง Version งบประมาณไต้
1.2.2.3 ระบบควบคุมงบประมาณ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) ระบบสามารถแสดงยอดตั้งงบประมาณไต้ (Budget Total)
2) ระบบสามารถแสดงยอดจองงบประมาณไต้ (Budget C om m itm ent)
3) ระบบสามารถแสดงยอดเบิกงบประมาณไต้ (Budget C onsum ption)
4) ระบบสามารถแสดงยอดงบประมาณคงเหลือไต้ (Budget Available)
5) ระบบสามารถแจ้ง เตือ นขณะทำรายการเมื่อ มีก ารเบิก งบประมาณเกิน
เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไต้
6) ระบบสามารถโอนงบประมาณคงเหลือ ไปไข้ใ นปีถ ัด ไปไต้ (Budget
Carryforward)
7) ระบบสามารถแสดงรายงานการควบคุม งบประมาณ (Availability
C ontrol) และสามารถ Drilldown เพื่อแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไต้
1.2.2.4 ระบบโอนเพิ่ม/โอนย้าย/โอบลด งบประมาณ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) ระบบรองรับการโอนเพิ่มงบประมาณไต้ (Budget S up plem en t)
2) ระบบรองรับ ทารโอนย้า ยงบประมาณระหว่า งหน่ว ยงานไต้ (Budget
Transfer)
3) ระบบรองรับการโอนลดงบประมาณไต้ (Budget Return)
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1.2.3 ระบบบัญชี
1.2.3.1 ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) มีคุณ ลักษณะอย่างน้อ ยดังนี้
1) ระบบสามารถแก้ไขรหัสบัญชี รหัสโครงการ รหัสหน่วยงาน ของการบันทึก
รายการก่อนการบันทึกรายการบัญชี
2) ระบบสามารถรับ ข้อ มูล การบัน ทึก บัญ ชีจ ากระบบทุเกี่ย วข้อ งมาจัด ทำงบ
การเงินได้ เช่น ระบบบัญ ชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุ ระบบทรัพย์สิน ระบบงบประมาณ ระบบบริหารบุคลากร โดยสามารถ
ผ่านรายการจากระบบที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Real Time
3) ระบบสามารถกำหนดโครงสร้างของผังบัญชีได้ตามต้องการให้รองรับการ
จัด ทำงบการเงิน ที่เสนอต่อ หน่ว ยงานภายนอก และงบการเงินที่ใช้ภายใบ
ฃสมก. ให้รองรับ ในการแยกค่าใช้จ่ายเป็น ต้น ทุน บริก าร ค่าใช้จ่ายใบการ
ซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสามารถกำหนด
สิทธึ๋ไนการสร้างและปรับปรุงผังบัญชีเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเท่านี้น
4) ระบบรองรับการจัดทำรายการให้ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานหลักบัญชี
และภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
5) ระบบสามารถเริ่มงวดบัญชีใหม่ได้โดยยังไม่ปีดงวดบัญชีก่อน
6) ระบบรองรับ การจัดทำงบทดลองได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ งบทดลองแบบรวม
ค่าใช้จ่าย และงบทดลองแบบปีนส่วนค่าใช้จ่ายเป็นรายสายแล้ว
7) ระบบสามารถสืบ ด้น แส ดงผลและจัด ท ำรายงาน ตามเงื่อ น ไขท ี่
ฃสมก. กำหนด เซ่น งบการเงิน ประจำเดือ น/ไตรมาส/ปี งบการเงิน
เปรียบเทียบระหว่างเดือนA ตรมาส/ปี
8) สามารถสร้างรายงานจากระบบบัณชีแยกประเภทตามรปแบบที่ต้องการเอง
ได้
9) สามารถกำหนดสิทธิ้การบันทึกรายการบัญชีสำหรับแต่ละรหัสบัญชี
1.2.3.2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลหลัก (Master Data) ของเจ้าหนี้ได้
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลเจ้าหนี้ เซ่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัญชีเงินฝากได้
3) บันทึก แก้ไขข้อมูลการตั้งเจ้าหนี้
4) ระบบรองรับการตั้งหนี้อัตโนมัติจากการเชื่อมโยงข้อมูลการรับเงินประกัน
สัญญา
5) ระบบรองรับการโอนเจ้าหนี้ระหว่างหน่วยงานได้
6) ระบบสามารถกำหนดรหัสภาษี เซ่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7) ระบบสามารถออกรหัส เจ้าหนี้ท ี่ต่อเนื่องกัน (Running Number) ได้แบบ
อัต โนมัต ิร ะบบสามารถตรวจสอบและปีอ งกัน การซํ้า ช้อ นของการขึ้น
ทะเบียนเจ้าหนี้ได้ เซ่น การใช้รหัสเจ้าหนี้เพื่อตรวจสอบ
8) ระบบสามารถรองรับ การคำนวณภาษีห ัก ณ ที่จ ่า ยโดยอัต โนมัต ิ และ
กำหนดเองได้ตามข้อมูลของเจ้าหนี้
9) ระบบสามารถสร้างเลขที่ใ บสำคัญ จ่า ยจากระบบอัต โนมัต ิ และสามารถ
ยกเลิกได้ล้าไม่ถูกต้อง
10) ระบบสามารถแบงประเภทของใบสำคัญจ่ายตามที่ ขสมก. กำหนดได้
11) ระบบสามารถปีอ งกัน การบัน ทึก รายการตั้งหนี้1ซํ้า'ได้ เซ่น ตรวจสอบจาก
เลขที่ ใบกำกับ ภาษี และใบแจ้งหนี้ เป็นด้น
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12) ระบบสามารถ Upload การตั้งหนี้ที่มีข้อมูลจำนวนมาก เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการบันทึกข้อมูล
13) ระบบสามารถรองรับการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้หลายรายการ
และหลายอัตรา ต่อการชำระเดียวกัน
14) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับสินค้า และ/หรือการส่งคืบสินค้า จาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ นำมาใช้ในการบัน ทึกรายการตั้งบัญ ชีเจ้าหนี้และ/
หรือบันทึกลดบัญชีเจ้าหนี้
15) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผลและจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
1.2.3.3 ระบบบัญชีลูกหนี้ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลหลัก (Master Data) ของลูกหนี้
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้
3) บันทึก แก้ไขข้อมูลการตั้งหนี้ได้
4) ระบบรองรับการโอนลูกหนี้พนักงานระหว่างหน่วยงานได้
5) ระบบรองรับการโอนหนี้ของลูกหนี้พนักงานให้กับผู้คํ้าประกัน (พนักงาน
ขสมก.) การทำงานได้
6) ระบบรองรับการเปลี่ยนสถานะลกหนี้พนักงานเป็นสกหนี้พนักงานพ้นสภาพ
ได้
7) ระบบรองรับการลดหนี้ และเพิ่มหนี้กรณีที่มีการดีงข้อมูลลูกหนี้ผิดรายมา
รับชำระหนี้ หรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
8) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการตั้งหนี้ค่าตอบแทนรถเอกชนร่วมบริการ
จากระบบควบคุมรถร่วม เพื่อมาตั้งหนี้ในระบบบัญชีลูกหนี้ได้
9) ระบบสามารถเชื่อมโยงรหัสลูกหนี้กับรหัสบัญชีของระบบบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปโดยอัตโนมัติ ตามบัญชีแยกประเภททั่วไปได้
10) ระบบสามารถ Import ข้อ มูล การชำระเงิน ของลูกหนี้ Bill Paym ent เพื่อ
มาดัดหนี้
11) ระบบรองรับ การคิด ค่าปรับ กรณีก ารชำระหนี้ล ่าข้าของลูก หนี้ และระบบ
สามารถนำเอาค่าปรับไปรวมกับการแจ้งยอดชำระในเดือนถัดไปได้
12) ระบบรองรับ การลดหนี้ลูกหนี้ Bill Paym ent กรณีท ี่ม ีชำระเงิน ค้างชำระ
และมาจ่ายรวมยอดในครังเดียว รวมถึงสามารถแจ้งยอดชำระคงค้างใบรอบ
เดือนถัดไปได้
13) ระบบสามารถกำหนดรหัส ภาษี เซ่น ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ภาษีห ัก ณ ที่จ่าย
สำหรับแต่ละลูกหนี๋ได้
14) ระบบสามารถกำหนดรหัสลูกหนี้แบบอัตโนมัติไค้
15) ระบบสามารถตรวจสอบและป้องกันการซํ้าข้อบของการซื้นทะเบียนลูกหนี้
ได้
16) ระบบสามารถป้องกันการดีงข้อมูลลูกหนี้ที่รับชำระแล้ว มารับชำระใหม่ได้
17) ระบบสามารถแสดงรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลประวัติลูกหนี้ เซ่น วันที่
และเวลาปรับปรุง ชื่อผู้ปรับปรุง เป็นอย่างน้อย
18) ระบบสามารถจั๋ด ทำใบแจ้งหนี้ได้ ได้แบบลูกหนี้รายตัวหรือออกอัตโนมัติ
ตามเงื่อนไขสัญญารถเอกชนร่วมบริการได้เป็นอย่างน้อย
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19) ระบบสามารถ Export ข้อมูลใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขสัญญารถเอกซ•นร่วม
บริการให้อยู่ในรูปของไฟล์ Excel ได้
20) ระบบสามารถ Export ใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขสัญญารถเอกขนร่วมบริการให้
อยู่ในรูป ของไฟล์ PDF ได้ และสามารถส่ง e-Mail ไปยัง ผู้,ประกอบทาร
รถเอกซนร่วมบริการได้
21) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผลแ•ละจัด ทำรายงาน ตามเงื่อ นไขที่
ขสมก. กำหนด
1.2.4 ระบบการเงิน
1.2.4.1 ระบบการรับเงินประจำวัน มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการรับเงิน
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลการนำฝากธนาคารไค้
3) บันทึก แก้ไขรายการฝาก - ถอนเงินธนาคารไค้
4) ระบบรองรับ การรับ เงิน โดยไม,มีก ารตั้ง เจัา หนี้ไ ค้ เข่น การรับเงินมัดจำ
การรับเงินประกันอุบัติเหตุ
5) ระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลรายได้ค่าโดยสารจากทุกซ่องทางที่ ขสมก. ไข้
ในปัจจุบัน
6) ระบบรองรับ การเชื่อมโยงข้อ มูล การรับ เงิน ค่าโดยสารกับระบบบัญ ฃีแยก
ประเภทได้
7) ระบบรองรับ การบัน ทึก รายการภาษีห ัก ณ ที่จ ่า ยไค้ห ลายรายการ และ
หลายอัตรา ต่อการขำระเดียวกัน
8) ระบบรองรับการบันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่มได้
9) ระบ บ สามารถน ำข้อ มูล การรับ เงิน เป ็น ข้อ มูล ตั้ง ด้น ใน การจัด ท ำ
ใบเสร็จรับเงินได้
10) ระบบสามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล ลูก หนี้เ ป็น ข้อ มูล ตั้ง ด้น ในการจัด ทำ
ใบเสร็จรับเงินไค้
11) ระบบสามารถ Import ข้อ มูล การชำระเงิน ของลูก หนี้ Bill Paym ent เพื่อ
มาจัดทำใบเสร็จรับเงินไค้
12) ระบบสามารถนำเอาข้อ มูล การชำระเงิน ของลูก หนี้ Bill Payment มา
คำนวณเพื่อ สรุป ยอดการซาระเงิน เพื่อ นำไปจัดทาใบเสร็จรับ เงิน ไค้ และ
นำส่งข้อมูลไปยังระบบลูกหนี้เพื่อดัดหนี้ได้ และส่วนเกินนำส่งไปยังระบบ
เจ้าหนี้ได้
13) ระบบสามารถตรวจสอบ และแจ้ง เตือ นการจัด ทำเลขที่ใ บเสร็จ รับ เงิน
ซํ้าซ้อน และมีระบบการยกเลิกใบเสร็จ
14) ระบบสามารถจัดทำรายงานสรุปการรับเงินประจำวัน และใบนำส่งเงินไค้
15) ระบบรองรับการกำหนดเลขที่ใบเสร็จรับเงินแบบ Running ไค้
16) ระบบรองรับการยกเล็กใบเสร็จ โดยสามารถระบุส าเหตุในการยกเลิก และ
รองรับ การพิจ ารณาอนุม ัต ิก ารยกเลิก ใบเสร็จ ตามลำดับ ขั้น การอนุม ัต ิ
ที่ ฃสมก. กำหนดได้
17) ระบบสามารถจัด ทำรายงาน รายละเอีย ดการรับ เงิน ตามเงื่อ น ไฃ ที่
ขสมก. กำหนด และสามารถสรุป รายละเอีย ดรายการที่ค ้า งนำส่ง ตาม
เงื่อนไขที่ ฃสมก. กำหนด
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18) ระบ บ สามารถกำห น ดการออกใบ เส ร็จ รับ เงิน ตามจุด รับ เงิน โดย
ระบบสามารถระบุผู้ออกใบเสร็จรับเงินได้
19) ระบบสามารถกำหนดรูปแบบของเลขที่ใบเสร็จได้เองโดยผู้ใซ้งาน เช่น ตาม
ปีงบประมาณ หน่วยงานออกใบเสร็จ ประเภทใบเสร็จรับเงน
20) ระบบสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินที่มาจากข้อมูลการรับเงินหลายกิจกรรม/
รายการ ได้
21) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผลและจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
1.2.4.2 ระบบการจ่ายเงินประจำวัน มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการจ่ายด้วยเข็ค
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมธนาคารโดยการหักบัญชี
3) บันทึก แก้ไขข้อมูลการจ่ายด้วยการโอนเงิน อาทิ การโอนเงินระหว่างบัญชี
ของ ขสมก. การโอนเงินเดือน
4) บันทึก แก้ไขข้อมูลการเบิกเงิน สดย่อย และรองรับขั้นตอนการอนุมัติการ
เบิกเงินสดย่อยไดตามที่ ขสมก. กำหนด
5) บันทึก แก้ไขข้อมูลการเบิกเงินยืมทดรองจ่าย และรองรับขั้นตอนการอนุมัติ
การเบิกเงินยืมทดรองจ่ายได้ตามที, ฃสมก. กำหนด
6) บันทึก แก้ไขข้อมูลเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7) บันทึก แก้ไขอัตราหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8) ระบบรองรับ การจ่า ยเงิน บางส่ว นได้ โดยระบบสามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล
จำนวนเงินส่วนที่ขาดกับระบบบัญชีลูกหนี้ได้
9) ระบบรองรับการปีดรับ - จ่ายสิ้นวัน/สินเดือน/สิ้นปีงบประมาณ
10) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับการอนุมัติเบิกจ่าย
11) ระบบสามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างน้อยดังนี้
11.1) ใบสำคัญ จ่าย
11.2) ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่'จ่าย
11.3) ใบสรุป ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
11.4) ใบแนบ ภ.ง.ด. 1
11.5) ใบแนบ ภ.ง.ด. 3
11.6) ใบแนบ ภ.ง.ด. 53
11.7) ภ.พ. 30 (ภาษีขาย) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
12) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผลและจัด ท ำรายงาน ตามเงื่อ น ไขท ี่
ฃสมก. กำหนด
13) ระบบสามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล เพื่อ น่า ส่ง ภาษีใ ห้ก ับ กรมสรรพากรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบจั
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1.2.5
1.2.5.1 ระบบขอจัดซื้อจัดจ้าง มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลหลัก (Master Data) ของการจัดซือจัดจ้าง
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลคำขอซื้อ/ขอจ้าง และผลการอนุมัติคำขอซื้อ/ขอจ้างตาม
ขั้นตอนที่ ขสมก. กำหนด
3) บันทึก แก้ไขข้อมูลการเสนอราคาของผู้ขาย/ผู้รับจ้างแต่ละรายได้
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4) บันทึก แก้ไ ขข้อ มูล การประเมิน ผู้ข าย/ผู้รับ จ้างจากการจัด ชื้อ จัด จ้างแต่ล ะ
ครั้งได้
5) บันทึก แก้ไ ขข้อ มูล ผู้ข าย/ผู้ร ับ จ้า ง โดยสามารถแยกประเภทของผู้ข าย/
ผู้รับจ้าง ตามลักษณะของงานจ้าง อาทิ งานก่อสร้าง งานขายพัสดุ งานจ้าง
แม่บ้านหรือ รปภ.
6) บันทึก แก้ไขข้อมูลการจัด ชื้อ จัด จ้าง โดยประกอบด้ว ยข้อ มูล ต่าง ๆ อย่าง
น้อ ยดังนี้ ซื่อโครงการ วิธีการจัดชื้อ งบประมาณที่ได้รับอนมติ งบประมาณ
ที่ใข้จริง ผู้ชื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ที่'ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ใช้โนการตัดสิน
7) ระบบสามารถเขื่อ มโยงข้อ มูล ผู้ข าย/ผู้ร ับ จ้า งที่เคยชื้อ แบบ หรือเอกสาร
ประกวดราคาจากระบบการเงนได้
8) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลคำขอชื้อ/ขอจ้างที่ผ่านการอนุมัติแล้วมาจัดทำ
เป็นใบสั่งชื้อ/สั่งจ้างได้
9) ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลคำขอชื้อ/ขอจ้างจากหลายหน่วยงานมาจัดทำ
เป็นใบสั่งชื้อ/โบสั่งจ้างใบเดียวได้
10) ระบบสามารถรวบรวม1ข้อมูลคำ1ขอ1ช ื้อ /ขอจ้าง ได้จากหลายกิจกรรมภายใต้
แหล่งเงินเดียวกันมาจัดชื้อ/จัดจ้าง/เช่าในครั้งเดียวกันได้
11) ระบบสามารถนำข้อ มูล คำขอชื้อ /ขอจ้าง 1 ใบมาจัดทำเป็นใบสั่งชื้อ/ใบสั่ง
จ้างหลายใบได้
12) ระบบสามารถทำการเปรียบเทียบข้อมูลใบเสนอราคาที่ม ีการสั่งชื้อ/สั่งจ้าง
3 รายล่าสุดได้
13) ระบบสามารถจัดอัน ดับ ผู้ขาย/ผู้เสนอราคาที่ท าง ขสมก. สั่งชื้อ/สั่งจ้างด้วย
ได้ตามเกณฑ์ที่ทาง ขสมก. กำหนด
14) ระบบสามารถจัด ทำรายงานการจัด ชื้อ จัด จ้า งในแต่ล ะเรื่อ งโดยแยกตาม
ประเภทงบประมาณ และตามวิธีการจัดชื้อจัดจ้าง และ Export ข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบของ Excel ไฟล์ได้
15) ระบบสามารถจัดทำรายงานสรุป ผลการจัดชื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณแยก
ตามวิธ ีก ารจัด ชื้อ โดยสามารถแสดงเป็น ร้อ ยละความสำเร็จของแต่ล ะวิธ ี
และร้อยละของงบประมาณของแต่ละวิธี
16) ระบบสามารถตรวจสอบยอดเงิน คงเหลือ งบประมาณ เพื่อนำงบประมาณ
คงเหลือตามแหล่งเงิน กิจกรรมมาจัดชื้อ/จัดจ้างได้
17) ระบบสามารถยืน ยัน /ตัด งบประมาณ ก่อ นการจัด ชื้อ /จัด จ้า ง/เช่า ได้ จาก
กลุ่มงานงบประมาณ และคืนเงินงบประมาณหลังการจัดชื้อจัดจ้างได้ตาม
ยอดจ่ายจริง
18) ระบบสามารถตรวจสอบประวัต ิก ารจัด ชื้อ /จัด จ้า ง/เช่า ตามตัวครุภัณฑ์
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ก่อนการจัดทำรายงานขออนุมัติจัดชื้อจัดจ้างได้
19) ระบบสามารถตรวจสอบรายการวัส ดุคงเหลือในคลังวัส ดุ และนำรายการ
วัสดุที่ถีงจุดสั่งชื้อมาจัดทำใบขออนุมัติจัดชื้อได้
20) ระบบสามารถหักล้างรายการ Goods receipt/lnvoice สามารถตรวจสอบ
รายการคงค้างเพื่อใข้Iนการติดตามให้ทำการหักล้างได้
21) ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งชื้อ/สั่งจ้างกับระบบบริหารสัญญาได้
22) ระบบรองรับ การรวบรวมข้อ มูล ใบขอชื้อ จากหลายหน่ว ยงาน มาจัดฟ'1
ใบสั่งชื้อ/โบสั่งจ้างใบเดียวได้
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23) ระ'ขบสามารถนำใบขออนุม ัต ิจ ัด ซื้อ /จัด จ้างจ้าง จัด ทำสัญ ญา/ใบสั่ง ซื้อ /
ใบสั่งจ้างรวมกับผู้ขาย ผู้รับจ้างได้หลายราย
24) ระบบสามารถแบงงวดงานตามสัญญา หรือแบ่งการส่งมอบได้หลายครั้ง
25) ระบบสามารถจัดซื้อพัสดุได้ ทั้งพัส ดุรายการเดียว พัสดุที่เป็นขุดประกอบ
รวมทั้งสามารถระบุพัสดุแถม พัสดุที่ได้รับเพิ่มเติม
26) ระบบสามารถจัด ทำรายงานผลการจัด ซื้อ จัด จ้า งประจำปีง บประมาณ
โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการออกรายงานได้
27) ระบบสามารถสืบค้น แสดงผล สถานะคำขอสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ได้ตามเงื่อนไขที่
ขสมก. กำหนด
28) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
1.2.5.2 ระบบบริหารสัญญา มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลสัญญา
2) ระบบรองรับ การเชื่อ มโยงข้อ มูล จากการจัด ซื้อ จัด จ้าง มาเป็นข้อมูลตั้งด้น
ของสัญญาได้
3) ระบบรองรับการกำหนดเลขที่สัญญาแบบอัตโนมัติตามประเภทของสัญญาได้
4) ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีใกล้ครบกำหนดหรือเงื่อนไขที,สัญญากำหนด
5) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อ มูล สัญ ญาเก่าถูกยกเลิกหรือ หมดอายุส ัญ ญากับ
สัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ได้
6) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
7) ระบบรองรับการขยายอายุสัญญาและระบุเหตุผลการขยายอายุสัญญาได้
8) ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีครบกำหนดคนเงนประกันซอง/ประกันสัญญา
ได้
9) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับ - คืนเงินประกันซอง/ประกันสัญญา
กับระบบบัญขี ระบบการเงิน
1.2.5.3 ระบบตรวจรับพัสดุ/งานซื้อหรืองานจ้าง/งานจ้างก่อสร้าง/งานจ้างที่ปรึกษา/งาน
จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการตรวจรับพัสดุ/งานซื้อหรืองานจ้าง/งานจ้างก่อสร้าง/
งานจ้างที่ปรึกษา/งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
2) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อ มูล การสั่งซื้อ/สั่งจางมาเป็นข้อมูลตั้งด้น ในการ
บัน ทึก ข้อ มูล การตรวจรับ พัส ดุ/งานซื้อ หรือ งานจ้าง/งานจ้างก่อ สร้าง/งาบ
จ้างที่ปรึกษา/งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
3) ระบบรองรับการตรวจรับพัสดุ การจ้างตามงวดงานในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่ง
จ้างได้ หรือตรวจรับพัสดุการจางงานกรณีเร่งด่วนโดยไม'มีการจัดทำใบสั่งซื้อ
ใบสั่งจ้างได้
4) ระบบรองรับการตรวจรับพัสดแบบบางส่วนจากใบสั่งซื้อ 1 ใบได้
5) ระบบรองรับการเชื่อมโยงใบลังซื้อมาจัดทำใบรับสินค้าได้
6) ระบบรองรับการจัดทำใบรับสินค้าแบบรับบางส่วนได้
7) ระบบรองรับการจัดทำใบรับสินค้าแบบมีของแถมได้
8) ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลสัญญาจ้างมาจัดทำใบตรวจรับงานจ้างตาม
ส ัญ ญ า ไ ด ้_______________________________________________
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9)
10)
11)
12)

ระบบรองรับการจัดทำใบตรวจรับงานแบบมีเงื่อนไขได้
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการซ่อมบำรุงทรัพย์สินได้
ระบบสามารถคำนวณค่าปรบกรณีไม่ส่งมอบตามสัญญาได้
ระบบสามารถสืบ ด้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที, ขสมก.
กาหนด

1.2.6 ระบบพัสดุ
1.2.6.1 ระบบรับพัสดุเข้าคลัง มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลพัสดุ (Master Data)
2) บันทึก แก้ไขการรบพัสดุเข้าคลัง
3) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งซื้อ และข้อมูลการตรวจรับพัสดุเพื่อใช้
ข้อมูลตั้งด้นในการรับสินค้าเข้าคลังได้
4) ระบบรองรับการรับของแถมเข้าคลังสินค้าได้
5) ระบบรองรับการรับพัสดุเข้าคลังแบบบางส่วนจาก 1 ใบสั่งซื้อ
6) ระบบรองรับการรับพัดสุเข้าคลังแบบเป็นงวดได้
7) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กาหนด
1.2.6.2 ระบบเบิกพัสดุ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการเบิกพัสดุ และผลการอบุมัติการเบิกพัสดุตาม1ขั้นตอน
ที่ ฃสมก. กำหนด
2) ระบบสามารถแสดงยอดค'าใข้จ่ายที่เกิดจากการเบิกพัสดุได้
3) ระบบรองรับ การเชื่อมโยงยอดค่าใช้จ ่ายที่เกิดจากการเบิกพัส ดุเพื่อบัน ทึก
เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของผู้เบิกได้
4) ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนพสคุคงเหลือ ก่อนดำเนินการการเบิกพัสดุ
5) ระบบรองรับการแบ่งคลังพัสดุได้หลายระดับ เช่น ตั้งองค์กร สำนัก/เขต/
กลุ่มงาน/งาน
6) ระบบรองรับ การจองพัส ดุช ั่ว คราวโดยผู้ข อเบิก พัส ดุ และเมื่อ ได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอำนาจและเบิกจ่ายจึงดำเนินการดัดยอดพัสดุจริงจากคลัง

พัสดุ

7) ระบบสามารถแจ้งเตือนพัสดุคงคลังเมื่อปริมาณตรกว่าจำนวนที่กำหนด เพื่อ
ใข้วางแผนการจัดซื้อพัสดุได้
8) ระบบสามารถควบคุมปริมาณการเบิกพัสดุได้
9) ระบบสามารถทำการบัน ทึกรายการบัญ ขให้อ ัตโนมัติเมื่อมีการทำรายการ
เคลื่อนไหว เช่น การรับ การเบิก และการปรับสต็อก เป็นด้น และสามารถ
เชื่อ มโยงข้อมูลไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบัญ ชีการเงิน ระบบ
บัญชีบริหารและระบบงานอื่บที่เกี่ยวข้อง ได้อัตโนมัติ
10) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
1.2.6.3 ระบบโอนพัสดุ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บัน ทึก แก้ไ ขข้อ มูล การขอโอนพัส ดุ และผลการอนุม ัต ิก ารโอนพัส ดุ
ตามลำดับซั้นที่ ขสมก. กำหนด
2) ระบบสามารถจองพัสดุที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอโอนได้

3) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการโอนพัสดุ กับระบบบัญชี เพื่อบันทึกเป็น
ต้นทุนของหน่วยงานผู้รับโอน
4) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ฃสมก.
กำหนด
1.2.6.4 ระบบบริหารคลังพัสดุ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลตรวจนับจำนวนพัสดุคงเหลือประจำ 6 เดือน หรือ 1 ปี
2) ระบบสามารถจัดทำรายงานเปรียบเทียบ Reorder point กับ ปริมาณพัสดุ
คงเหลือ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดซื้อวัสดุสำรองคลัง
3) ระบบสามารถทำการดัดจำหน่ายพัสดุคงคลังที่เลิกใซ'งาน/ล้าสมัย
4) ระบบสามารถทำการรับคืนพัสดุคงคลงเข้าคลังพัสดุ
5) ระบบสามารถทำการยกเลิกการตัดจ่ายพัสดุคงคลัง
6) สามารถทำการยกยอดคงเหลือพัสดุคงคลังสาหรับงบดุล
7) สามารถรองรับ การตีร าคาพัส ดุ (Inventory Valuation) ได้หลายวิธี เช่น
ราคาเฉลี่ย, ราคามาตรฐาน, FIFO เป็นต้น
8) ระบบสามารถสืบ ด้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
1.2.7 ระบบทรัพย์สิน
1.2.7.1 ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน (Master Data)
2) ระบบสามารถบันทึกทรัพย์สินของ ขสมก ทุกประเภทได้
3) ระบบสามารถกำหนดสถานะของทรัพย์สินเป็นรอตัดจำหน่าย เพื่อหยุดคิด
ค่าเสื่อ มราคา พร้อ มทั้งสามารถกำหนดวัน ที่ห ยุด คิด ค่าเสื่อ มราคา ในช่วง
ระหว่างดำเนินการตัดจำหน่าย
4) ระบบสามารถระบุเหตุผลในการตัดจำหน่ายทรัพย์สินได้ เข่น ขาย บริจาค
สูญหาย เป็นต้น
5) ระบบสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรงได้ และวิธีอื่น ๆ ได้ตามที่
กำหนดในมาตรฐานการบัญฺชี
6) ระบบสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบคิดค่าเสื่อมราคาเป็นรายเดือน หรือ
คิดเป็นรายวัน ในแต่ละเดือน ให้โดยอัตโนมัติ
7) ระบบสามารถปรับเพิ่ม - ลด มูลค่าทรัพย์สิน และให้ระบบคำนวณค่าเสื่อม
ราคาสะสมให้[ดยอัตโนมัติตามอายุการใช้งานที,เหลือต่อไป
8) ระบบสามารถคำนวณการประเมิน ค่าเสื่อ มราคาและค่าเสื่อ มราคาสะสม
ตามข่วงอายุการทำงานได้
9) ระบบสามารถกำหนดราคาซากสำหรับ ทรัพ ย์ส ิน ทุกประเภทเมื่อหมดอายุ
การใช้งานแบบกำหนดมลค่าคงที่หรือเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
ได้
10) ระบบสามารถดำเนิน การยกยอดทรัพ ย์ส ินจากปีป็จจุบัน ไปยังปีถัดไป โดย
อัตโนมัติ
11) ระบบรองรับการบันทึกบัญชีการด้อยค่าของทรัพย์สิน และการตัดจำหน่าย
ทรัพย์สินพร้อมบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมได้โดยอัตโนมัติ
12) ระบบรองรับการบันทึกทรัพย์สินตามสัญญาเข่าการเงิน
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13) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ฃสมก.
กำหนด
1.2.7.2 ระบบบริหารจัดการโอนทรัพย์สิน มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการขอโอน และผลการอนุมัติการโอนครุภัณฑ์ระหว่าง
หน่วยงานได้ตามลาดับขั้นที่ทาง ขสมก. กำหนด
2) ระบบรองรับการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน
3) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
1.2.8 ระบบซ่อมบำรุง
1.2.8.1 ระบบวางแผนซ่อมบำรุง มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขแผนการซ่อมบำรุงรถโดยสาร
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลพัสดุ/อะไหล่/อุปกรณ์ที่สามารถจัดทำแผนซ่อมบำรุงตาม
อายุการใช้งานได
3) ระบบรองรับการกำหนดแผนการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามอายุและปริมาณ
การใช้งานได้
4) ระบบสามารถแจ้งเตือ นกรณีใกล้ถ ึงรอบการซ่อ มบำรุง ตามแผนการซ่อ ม
บำรุงที่กำหนด
5) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
6) ระบบสามารถเขื่อมโยงข้อ มูล ระยะทางจากระบบที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อวาง
แผนการซ่อมบำรุงรถโดยสารไค้
1.2.8.2 ระบบแจ้งซ่อมบำรุง มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงรถโดยสารรายคัน รวมถึงบันทึกสาเหตุ
ของการแจ้งซ่อมบำรุง เซ่น ซ่อมบำรุงตามกำหนด ซ่อมบำรุงเนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุ เป็นด้น
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลผลการซ่อมบำรุงรถโดยสารรายคัน
3) ระบบรองรับการติดตามสถานะการแจ้งซ่อมบำรุงรถโดยสารรายคับได้
4) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กำหนด
5) ระบบรองรับ การเชื่อ มโยงข้อ มูล แผนการซ่อ มบำรุง รถโดยสารจาก
ระบบแผนการซ่อมบำรุงมาเป็นข้อมูลตั้งด้นในการแจ้งซ่อมบำรุงได้
1.2.8.3 ระบบบริหารสัญญาเหมาซ่อม มีคุณ ลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณใกล้ครบกำหนดหรือเงื่อนไขที่สัญญาเหมาซ่อม
กำหนดได้
2) ระบบรองรับการคำนวณค่าปรับ บริษัทเหมาซ่อมได้
3) ระบบรองรับการคำนวณค่าซ่อมบำรุงและเชื่อมโยงไประบบบัญขีเพื่อบันทึก
เป็นด้นทุนของหน่วยงานและด้นทุนของรถโดยสารรายคันได้
4) ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อ มูล ค่าปรับ บริษ ัท เหมาซ่อ มไปยังระบบบัญ ชี
ระบบการเงินได้
ซ่อมบำรุง
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6) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อ มูล สัญ ญาเก่าถูกยกเลิกหรือ หมดอายุส ัญ ญากับ
สัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ได้
7) ระบบสามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล การเดิน รถจากระบบที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ
คำนวณหาค่าเหมาซ่อมและค่าปรับเหมาซ่อมได้
8) ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลค่าสาธารณูปโภคที่บริษัทเหมาซ่อมเข่าพื้นที่
ฃสมก. จากระบบลูกหนี้เพื่อมาคำนวณค่าเหมาซ่อมบำรุงของบริษ ัท เหมา
ซ่อมได้
9) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ขสมก.
กาหบด
1.2.9 ระบบควบคุมรถร่วม
1.2.9.1. ระบบบริหารจัดการสัญญา มีคุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1) ระบบสามารถบันทึกสัญญาใหม่ของรถร่วมบริการทุกประเภทได้
2) ระบบรองรับการกำหนดเลขที่สัญญาแบบอัตโนมัติตามประเภทของสัญญา

ได้

3) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ฃสมก.
กำหนด
4) ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีใกล้ครบกำหนดหรือเงื่อนไขที่สัญญากำหนด
5) ระบบสามารถบันทึกการต่อสัญ ญา/แก้ไขสัญญา รถร่วมบริการทุกประเภท
ได้
6) ระบบสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าตอบแทน
7) ระบบสามารถแจ้ง เตือ นการคืน เงิน ประกัน สัญ ญ า และเงิน ประกัน
ค่าเสียหายได้
1.2.9.2. ระบบการโอนกรรมสีทธิ้ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1) ระบบสามารถบันทึกการโอนกรรมสีทธี้ รถร่วมบริการทุกประเภทได้
2) ระบบสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้
1.2.9.3. ระบบบริหารทะเบียนรถ/ผู้ประจำรถ
1) ระบบสามารถบัน ทึก การเปลี่ย นทะเบีย นป๋า ยเหลือ ง รถร่วมบริการทุก
ประเภทได้
2) ระบบสามารถบันทึกการเปลี่ยนรถร่วมบริการทุกประเภทได้
3) ระบบสามารถบันทึกการย้ายเส้นทางของรถร่วมบริการทุกประเภทได้
4) ระบบสามารถบันทึกการกระทำความผิด
5) ระบบสามารถบันทึกข้อมูลผู้ประจำรถร่วมบริการ
6) ระบบสามารถบันทึกการถอนรถร่วมบริการทุกประเภทได้
7) ระบบสามารถบันทึกการหยุดงานของรถร่วมบริการทุกประเภทได้
8) ระบบสามารถบันทึกประรัตอุบัติเหตุรถร่วมบริการทุกประเภทได้
9) ระบบสามารถบันทึกการนำรถออกนอกเส้นทางได้
10) ระบบสามารถบันทึกการชำระเงินค่าตอบแทน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม
ต่า ง ๆ ได้

11) ระบบสามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล กับ ระบบลูก หนี้เพื่อ การตั้งหนี้ค ่าตอบแทน
ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้
12) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินกับระบบการเงิน
In n o v atio n
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13) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไฃที่ ฃสมก.
กำหนด
14) ระบบสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าตอบแทน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ได้
1.2.10 ระบบจัด ทำรายงานสนับ สนุน การวางแผนและการตัด สิน ใจของผู้บ ริห าร (Business
Analytics)
1.2.10.1
1.2.10.2
1.2.10.3
1.2.10.4
1.2.10.5
1.2.10.6

1.2.10.7
1.2.10.8
1.2.10.9
1.2.10.10
1.2.10.11
1.2.10.12

1.2.10.13

ระบบสามารถจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารได้เป็นความสามารถมาตรฐานของ
ระบบงาน ERP ที'รองรับการเรียกดูรายงาน KPI ต่าง ๆ ที,ให้มาพร้อมกับตํ้วระบบ
สามารถทำงาน โดยไม,จำเป็น ต้อ งมีก ารติด ตั้ง ระบบงานเพิ่ม เติม และสามารถ
รองรับจำนวนการทำงานของผู้ใช้งาบโดยไม่จำกัดจำนวนได้พร้อม ๆ กัน
สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะ dashboard และรายงาน (report) ได้
สนับสนุนการทำงานแบบ real tim e โดยดึงข้อมูลตรงจากระบบงาน ERP
รองรับ การแสดงผลบน คอมพิว เตอร์ รวมถึงอุป กรณ์ม ือ ถือ หรือ Tablet ที่ใข้
ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เป็นอย่างนอย
สามารถสร้า ง Personalized View ของแต่ล ะผู้ไ ข้ง านได้ เซ่น ผู้ไข้งาน1ใน
หน่วยงาน บัญ ชีเจ้าหนี้ ก็จะมองเห็นขุด KPI มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบญฺชีเจ้าหนี้
ขณะที่ผู้ใข้งานในหน่วยงานซ่อมบำรุง ก็จะมองเห็นขุด KPI มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับงานซอมบำรุง เป็นด้น
สามารถปรับแตงการแสดงผลให้ตรงกับความต้องการได้ และแสดงสี แดง เหลือง
เขียว เพื่อสื่อความหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้
บริห ารจัด การสิท ธิก ารเข้า เรีย กดูร ายงาน โดยใช้ เครื่อ งมือ การบริห ารจัดการ
Authorization ขุด เดีย วกัน กับ ที่ใ ข้ใ นการบริห ารจัด การ Authorization ของ
ERP
มีเครื่องมือ Report Designer M odeler App เพื่อใข้ในการกำหนด และบริหาร
จัดการรายงานต่าง ๆ
สามารถปรับ แต่ง จัด เรียงการแสดงผลตัว Tile บนหน้าจอให้อยู่ในลำดับ หรือ
รูปแบบที่ผู้ใข้งานต้องการได้ด้วยตัวเอง
สามารถปรบแต่ง การแสดงผลของ กราฟ ได้โดยผู้ใช้'งานเอง เข่น ปรับจากกราฟ
แท่ง เป็นกราฟเส้น เป็นต้น
มี Analytics Application ที่มาเป็นมาตรฐาน ในหลากหลายโมดูล เซ่น
บัญ ชีเจ้าหนี้ Account Payable
บัญชีลูกหนี้ Account Receivable
บัญชีบริหาร Controlling
บัญชีสินทรัพย์ Asset Accounting
บัญชีแยกประเภท General Ledger
มีเครื่องมือ Query Browser เพื่อใข้ในการค้นหา หรือเรียกดู Analytics Query
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ

1.2.11 ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource M anagem ent) จะต้องประกอบด้วย
1.2.11.1 ระบบวางแผนกำลังคน มีคุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
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1)

ระบบรองรับการกำหนดโครงสร้างองค์กรได้อย่างน้อย 10 ระดับ เซ่น ฝ่าย/
ส ำน ัก /เขต, หมวด, กลุ่ม , งาน, ตำแหน่ง งาน (สายบริห าร), ระดับ
(ปฏิบัติการ)
2) ระบบสามารถกำหนดกลุ่มตำแหน่งงานได้อย่างน้อย 10 กลุ่มตำแหน่ง และ
ในแต่ละกลุ่มตำแหน่งสามารถกำหนดซื่อตำแหน่งที่เทียบเท่ากันได้ไม่จำกัด
เซ่น ตำแหน่งกลุ่ม ผู้บริหารระดับรองผอ. ผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า
ผู้บริหารระดับกลุ่มหรือเทียบเท่า เป็นด้น
3) ระบบสามารถกำหนดระดับพนักงานขั้นตํ่า - สูงสุด ของแต่ละตำแหน่งได้
4) ระบบสามารถบัน ทึก งบประมาณอัต รากำลัง ของแต่ล ะหน่ว ยงาน พร้อม
อำนาจการอนุมัติ
5) ระบบสามารถตรวจสอบรายละเอีย ดการแก้ไ ขงบประมาณอัต รากำลังใน
ระหว่างปีได้
6) ระบบสามารถขอเพิ่มอัตรากำลัง พร้อมอำนาจการอนุมัติ
7) ระบบสามารถขอบรรจุอัตรากำลัง พร้อมอำนาจการอนุมัติ
1.2.11.2 ระบบทะเบียนประวัติ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1) บันทึก แก้ไขรายละเอียดพนักงาน สามารถบัน ทึก รายละเอีย ดต่าง ๆ ของ
พนักงานได้อย่างน้อย ดังนี้
1.1) ข้อมูลส่วนตัว เซ่น วัน เดือน ปีเกิด เฃื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่
บีจจุบัน เลขที่บัตรประชาซน หมูโลหิต
1.2) ข้อมูลการจ้างงาน
1.3) ข้อมูลรายได้ เงินเดือน และรายได้ประจำต่าง ๆ
1.4) ประวัติการศึกษา
1.5) ประวัติการทำงาน
1.6) ข้อมูลบิดา/มารดา และผู้ติดต่อยามฉุกเรน
1.7) ข้อมูลคู'สมรส/บุตร
1.8) บุคคลอ้างอิง
1.9) การปีกอบรมก่อนเข้าทำงาน
1.10) ประวัติคุณความติ
1.11) ประว้ตการกระทำผิด/ลงโทษ
1.12) รายละเอียดประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ
1.13) ความสามารถพิเศษ
1.14) เอกสารส่วนตัวต่าง ๆ เซ่น Transcript Resume รูปพนักงาน
1.15) ประวัติการเปลี่ยนซื่อ และนามสกุล
1.16) ประวัติการเลื่อนตำแหน่งในอดีต
1.17) การถือครองทรัพย์สิบของพนักงาน
1.18) ประวัติรายการเงินได้ ส่วนหักของพนักงาน
1.19) ข้อมูลการใช้สวัสดิการรายบุคคล
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1.20)
1.21)
1.22)
1.23)
1.24)

ประวัติการลา
รายละเอียดข้อมูลการเป็นผู้คํ้าประกัน
รายละเอียดข้อมูลผู้คํ้าประกัน
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประวัติการปีกอบรม (หลังเข้าทำงาน) โดยสามารถเลือกจากหลักสูตร
ที่กำหนดไว้ได้
2) ระบบสามารถเพิ่มพนักงานได้โดยไม,จำกัด
3) ระบบสามารถกำหนดตำแหน่ง พนัก งานได้ม ากกว่า 1 ตำแหน่งในเวลา
เดียวกัน
4) ระบบสามารถกำหนดรหัสหน่วยงาน ได้ถึง 7 ระดับ
5) ระบบการบรรจุพนักงานใหม่ การทดลองงานและการกลับเข้าทำงานใหม่
6) ระบบสามารถบัน ทึก รายละเอีย ดการเคลื่อ นไหวต่า ง ๆ ของพนักงานได้
ล่วงหน้า และย้อนหลัง และจัดเก็บในแฟ้มประวัติโดยไม่ต้องบันทึกซํ้าอีก
7) ระบบรองรับการกำหนดประเภทการเคลื่อนไหวได้อย่างน้อยดังนี้
7.1) การโอนย้ายหน่วยงาน
7.2) การแต่งตั้ง/ปรับตำแหน่ง
7.3) การปรับระดับพนักงาน
7.4) การปรับเงินเดือน
7.5) การสั่งพักงาน
7.6) การสั่งกลับเข้าทำงานหลังพักงาน
8) ระบบสามารถขึ้น เงิน เดือ นและเชื่อ มโยงข้อ มูล ไปยัง ระบบเงิน เดือ นโดย
อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกซํ้าอีก
9) ระบบสามารถกำหนดประเภทซองการลงโทษได้
10) ระบบสามารถอนุมัติผลการประเมินได้
11) ระบบสามารถขยายเวลาประเมินทดลองงานได้
12) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ฃสมก.
กำหนด
1.2.11.3 ระบบสวัสดิการ มีคุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการขอเบิกสวัสดิการ
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลการอนุมัติการเบิกสวัสดิการได้
3) บันทึกผลตรวจจ่ายใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
4) ระบบสามารถตรวจสอบสวัสดิการคงเหลือที่บุคลากรสามารถเบิกได้
5) ระบบสามารถจำกัดการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามจำนวนบุตร จำนวนปีที่
ศึกษา ประเภทของมหาวิทยาลัย
6) ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและ
ครอบครัว
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7) ระบบสามารถกำหนดวงเงิน การเบิกของพนักงานและครอบครัว โดยแยก
ประเภทวงเงิน ตามระเบีย บของบริก ารสาธารณสุข และตามระเบียบของ
องค์กรได้
1.2.11.4 ระบบเงินเดือน มีคุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลเงินเดือน/ค่าแรง ของบุคลากรรายบุคคลได้
2) บันทึก แก้ไขข้อมูลการจ่ายเบี้ยเลี้ยงแบบรายวัน ราย 15 วันเป็นเงินสดและ
สามารถนำเงินเบี้ยเลี้ยงมาคำนวณภาษีได้
3) บันทึก แก้ไขข้อมูลสัญญาเงินกู้ธนาคารได้
4) ระบบสามารถกำหนดประเภทเงินได้ที่จ่ายพร้อมกับเงินเดือน/ค่าแรง ได้ไม่
จำกัด เช่น
4.1) เบี้ยเลี้ยง
4.2) เบี้ยขยัน
4.3) ค่าช่วยเหลือบุตร
4.4) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
4.5) ค่าตอบแทนรถเมล์ฟรี
4.6) ค่าล่วงเวลา
4.7) ค่าทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.8) เงินเพิ่มเพื่อการครองขีพขั่วคราว
4.9) ตกเบิก เซ่นเงินเดือน ค่าครองชีพ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
4.10) เงินเปอร์เซ็นต์
4.11) รายได้จากการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
4.12) รายได้อื่น ๆ
5) ระบบสามารถกำหนดประเภทรายจ่ายที่หักจากเงินเดือน/ค่าแรงได้ไม่จำกัด
เซ่น
5.1) กองทุนประเภทต่าง ๆ
5.2) หนี้กรมบังคับคดี
5.3) ฌาปนกิจ
5.4) สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
5.5) เงินประกับ
5.6) เงินกู้ธนาคารต่าง ๆ
5.7) ลูก หนี้ต ่าง ๆ เซ่น ลูก หนี้อ ุบ ัต ิเหตุ ลูก หนี้ผ ู้ค ํ้า ประกัน ลูกหนี้ค่า
โดยสารตั๋วหาย
5.8) อื่น ๆ
6) ระบบสามารถเขื่อมโยงข้อมูลการเข้าทำงานของพนักงานจากระบบบันทึก
เวลาการทำงาน (Time A ttendance System)
7) ระบบสามารถคำนวณเวลามาทำงานผิดปกติของพนักงาน (สาย, กลับก่อน,
ขาดงาน) ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม,ต้องบันทึกขํ้าอิก
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8) ระบบรองรับการบันทึกการรับรองเวลาทำงานทุกกรณี
9) ระบบสามารถคำนวณเบี้ยเลี้ยงจากเวลาการมาทำงานของพนักงานในแต่ละ
วัน
10) ระบบสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาได้
11) ระบบสามารถคำนวณเงินหักของพนักงานได้
12) ระบบสามารถคำนวณเงินเปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารได้
13) ระบบสามารถคำนวณเงินเปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารแบบตั๋ว
ล่วงหน้าได้
14) ระบบสามารถคำนวณเงินตกเบิกได้
15) ระบบสามารถคำนวณค่าทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์
16) ระบบสามารถคำนวณเพื่อประมาณการรายได้ของพนักงานได้ตามเงื่อนไขที่
ฃสมก. กำหนด
17) ระบบสามารถกำหนดลำดับการหักเงินสำหรับเงินหักของพนักงานได้
18) ระบบสามารถกำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นตํ่าก่อนหักเงินของพนักงานได้
19) ระบบสามารถกำหนดวันจ่ายเงินเดือน/ค่าแรง
20) ระบบสามารถเชื่อ มโยงและส่ง ข้อ มูล รายการหัก ต่า ง ๆ ให้กับ ธนาคาร
กองทุนต่าง ๆ ได้
21) ระบบสามารถบันทึกเงินได้/เงินหัก แบ่งตามงวดการจ่ายเงินเดือนได้
22) ระบบสามารถกำหนดตารางเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ
23) ระบบสามารถรับ ข้อ มูล File เงิน ได้/เงิน หัก (Excel File) ตามรูปแบบที่
กำหนดได้
24) ระบบสามารถกำหนดวงเงินการหักของพนักงาน และจำนวนเงินที่ต้องหัก
ในแต่ละงวด จนกว่าจะครบตามกำหนดวงเงินได้
25) ระบบสามารถคำนวณยอดการหักแยกตามเลขที่สัญญาเงินกู้ธนาคารได้
26) ระบบสามารถบัน ทึก การจ่ายเงิน เดือ น/ค่าแรง ตามประเภทเงินได้/เงินหัก
27) ระบบสามารถคำนวณเงินค้างจ่ายได้ เข่น เงินเดือน/ค่าแรง ตกเบิก
28) ระบบสามารถจัดทำไฟล์ขอ้ มูลการจ่ายเงินเดือนสำหรับนำส่งธนาคารเพื่อนำ
เงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานตามรูปแบบที่ ขสมก. กำหนดได้
29) ระบบสามารถคำนวณภาษีเงิน ได้ห ัก ณ ที่จ่ายสำหรับ พนักงานตามเกณฑ์
การคำนวณภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
30) ระบบรองรับการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
31) ระบบสามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล เพื่อ นำส่ง ภาษีเงิน ได้ห ัก ณ ที่จ่ายให้กับ
กรมสรรพากรแบบอิเล็กทรอนิกส์
32) ระบบสามารถสืบ ค้น แสดงผล และจัด ทำรายงานตามเงื่อ นไขที่ ฃสมก.
กำหนด

«5ไ?ห รนโนพ*น « 8น *8«« 4 เซอร์ว ร รำก้*

1) ระบบสามารถใช้ควบคู่ไปกับเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ ขส
มก. ใช้งานอยู่ได้
2) ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ และ Transfer ข้อมูลได้
อย่า งถูก ต้อ งทั้ง ที่ม ีก ารกำหนดรหัส การรูด บัต รเข้า - ออก หรือไม่มีการ
กำหนด
3) ระบบสามารถนำเข้าข้อ มูล เวลาการทำงานของพนัก งานจำนวนมากใน
รูปแบบ text <1๒รได้
4) ระบบสามารถ Transfer เวลาเข้า -ออก สำหรับเวลาทำงานในระหว่างวับ
หรือข้ามวันได้และสามารถจัดพิมพ์รายงานตรวจสอบการ transfer ข้อมูล
ได้
5) ระบ บ ส าม ารถ ออกรายงาน ต่า ง ๆ เข่น Time Sheet, Report, OT,
Allowance เป็นต้น
6) ระบบทำการคิดคำนวณค่าล่วงเวลาพร้อมออกรายงานได้
7) ระบบสามารถประมวลผลเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ
8) ระบบสามารถกำหนดเงื่อ นไขการให้ OT และการหักเงิน มาสายได้อ ย่าง
ละเอียด
9) ระบบสามารถรองรับเงื่อนไขพิเศษ เข่น การออกงานดึก การทำงานเป็นกะ
ได้
10) ระบบรองรับการทำงานข้ามเที่ยงคืน
11) ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเงินเดือน และระบบตารางการเดิน
รถของโครงการระบบ GPS ได
12) ระบบสามารถทำการจัดเรียงข้อมูล Process เวลาการทำงานโดยสามารถ
กำหนดได้ว่าเรียงจากวันที่ รหัสพนกงาน หรือส่วนงานได้
13) ระบบสามารถคำนวณการมาสาย - ออกก่อนเพื่อนำไปใช้ใบการหักเงินได้
14) ระบบสามารถคำนวณการขาดงานได้โดยอัตโนมัติ
15) ระบบสามารถคำนวณเบี้ยเลี้ยงได้
16) ระบบสามารถจัดทำสรุปเบี้ยเลี้ยงได้โดยเลือกได้ว่าจ่ายรายบุคคลหรือตาม
ส่วนงาน
17) ระบบรองรับการประมวลผลเวลาทำงานของพนักงานโดยมีการจัดเรียงและ
ตรวจจับ Error ที่เกิด ขึ้น เข่น ตรวจจับ บุค คลที่ร ูด บัต รเป็น จำนวนคี่
ตรวจจับบุคคลที่รูดบัตรห่างกันไม่เกิน 10 นาที เป็นด้น
18) ระบบรองรับแก้ไขเวลาทำงานให้พนักงาบจะกำหนดให้พนักงานทำงาบจาก
เวลาใดถึงเวลาใดได้
19) ระบบสามารถทำการเก็บบันทึกการลาของพนักงานว่าลาแบบไหนหักเงิน
ลาแบบไหนไม่หักเงินได้
20) ระบบสามารถสืบค้น และจัดทำรายงานข้อมูลเวลาเข้าออกของพนักงานได้
21) ระบบสามารถสืบค้น และจัดทำรายงานข้อมูลการทำงานของพนักงาบแต่ละ
บุคคลได้
22) ระบบสามารถสืบค้น และจัดทำรายงานสรุปการลา-ขาดโดยคิดคำนวณเงิน
ที่จะหักพนักงานออกมาให้ได้
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เอกสารหมายเลข 3
คุณ ลัก ษณะของอุป กรณ์ และซอฟต์แ วร์ป ระยุกต์ข องระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร
(Enterprise Resource Planning ะ ERP)
1. รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของซอฟต์แ วร์บ ริห ารจัด การฐานข้อ มูล ประมวลผลบนหน่ว ยความจำ
(In-m em ory D atabase) มีค ุณ สมบัต ิอ ย่างน้อ ยดังนี้
1.1 เป็นระบบที่รองรับการติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ ได้ทั้งแบบ Appliance ที่ Certified กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์ได้ห ลากหลาย และแบบกำหนดเอง (Tailored Data-Centerftดยเป็นรูปแบบการเลือก
ติด ตั้ง อุป กรณ์ต ่างๆ ที่ Certified กับ เจ้าของผลิต กัณ ฑ์ฮ าร์ด แวร์ เช่น อุปกรณ์สาหรับเก็บข้อมูล
(storage), อุปกรณ์เครือข่าย (network) เป็นด้น
1.2 เป็น ระบบฐานข้อ มูล สำหรับ ไข้ง านร่ว มกับ ระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากรองค์ก ร (Enterprise
Resource Planning ะ ERP)
1.3 เป็นแพลตฟอร์มที่ประมวลผลข้อมูลบนหน่วยความจำ (in-m emory data platform ) ที่รองรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปแบบเรืยลไทมี (real-time)
1.4 เป็น ระบบที่ร องรับ การทำงานบนเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ยที่ใ ข้ Processors ขนิด Intel หรือ
Power ได้
1.5 เป็น แพลตฟอร์ม สำหรับ การพัฒ นา (developm ent platform) ที่ม ีเครื่องมือสำหรับ สร้างระบบ
แอปพลิเคขั่นต่างๆ ได้
1.6 เป็นระบบฐานข้อมูลที่รองรับมาตรฐาน ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)
1.7 เป็นระบบทฺรองรับการทำงานแบบหลายพื้นที่ฐานข้อมูล (tenant databases)
1.8 เป็นระบบที่รองรับการบีบอัดข้อมูล (Data compression) โดยสามารถบีบอัดข้อมูลของตารางข้อมูล
แบบคอลัมมี (colum n tables) ได้สองรูปแบบ คือ
1.8.1 Dictionary com pression
1.8.2 A dvanced com pression
1.9 เป็น ระบบที่รองรับมาตรฐานการติดต่อและภาษาในการโปรแกรม (Programming Language) คือ
คำสั่งภาษา SQL และ SQLScript เป็นอย่างน้อย
1.10เป็น ระบบที่ส ามารถการทำการสำรอง1ข้อมูล และกู้คืนข้อมูล (backup and recovery) โดยรองรับ
ความสามารถในการทำ full backup, data snapshots, delta backup, redo logs backup และ
integrity checks for backups ได้เป็นอย่างน้อย
1.11 เป็น ระบบที่รองรับ มาตรฐานในการพิส ูจน์ตัวตน (Authentication) ได้ห ลายวิธ ี ได้แก่ Kerberos,
SPNEGO, SAML, X.509JW T และการทำ basic authentication โดยใช้ ชื่อผู้ใข้และรหัสผ่าน
(usernam e and password)
1.12 เป็น ระบบที'รองรับ การทำงานบนเครื่อ งแม่ข ่ายจากผู้ผ ลิต ฮาร์ด แวร์ห ลายยี่ห ้อ ได้แ ก่ Cisco, Dell,
Fujitsu, HP Hitachi, Huawei, Lenovo และ NEC เป็นอย่างน้อย
1.13 เป็น ระบบที่ร องรับ การติด ต่อ กับ เครื่อ งลูก ข่าย (client interface) ได้ห ลากหลาย รองรับ JDBC,
ODBC, ODBO/MDX, Python DB API, ADO.NET, Node.js และ Go ได้เป็นอย่างน้อย
1.14เป็น ระบบที่รองรับ การติดต่อกับ เครือข่าย (w eb-based interface) ได้หลากหลาย รองรับ OData,
XMLA และ Server-Side JavaScript ได้เป็นอย่างน้อย
1.15 เป็นระบบที่รองรับการ เข้าถึง, แก้ไข และวิเคราะห์ข้อมูลด้านแผนที่ (spatial data)
1.16 เป็น ระบบที่ร องรับ การทำงานร่ว มกับ ขุด การคำนวณการทำนายข้อ มูส (Predictive Analysis
Libraries) ที่มีมาพร้อมกับซอฟท์แวร์ และ,รองรับการทำงานร่วมกับภาษา R
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1.17 เป็นระบบที่รองรับการจัดการข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise Information M anagement) โดยมี
ความสามารถในการบรณาการขอมล (Data Integration) และการจัด การคุณ ภาพข้อ มล (Data
Quality)
1.18 เป็นระบบที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไหลเข้ามา (Streaming Analytics) โดยสามารถประมวลผล
ข้อมูลที่มีการไหลเข้าสู่ระบบร่วมกับการสร้างเงื่อนไขหรือ Logic ต่างๆ เพื่อนำไปทำการ ตรวจจับ
รูปแบบ (identify patterns), การคำนวณผลต่างๆ (calculate aggregates), การตรวจจับปัญหา
(detect problem s) และการสร้างการแจ้งเตือน (generate alerts)
1.19 เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีเครื่องมือ ในการบริหารระบบฐานข้อมูล การตรวจสอบระบบ และการซ่อม
บำรุง (Administration, Monitoring and M aintenance) โดยสามารถใข้งานได้บ นรูป แบบเวป
(w eb-based tool) เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ใข้งาน
1.20 เป็นระบบฐานข้อมูลที่มืความสามารถในการทำ System Replication โดยเป็นความสามารถในการ
สำเนา (replicate) ข้อ มูล จากระบบฐานข้อ มูล ต้น ทางไปยัง ฐานข้อ มูล ปลายทาง ที่เป็นระบบ
ฐานข้อ มูลสำรอง โดยสามารถสำเนาขอมูล จากระบบต้น ทางไปที่ห น่วยความจำ (memory) ของ
ระบบฐานข้อมูลปลายทาง
2. รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่ายและอุป กรณ์ท ี่ต ้อ งจัด หาภายในโครงการ
2.1 ข้อกำหนดทั่วไป
2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ทั่งหมดต้องเป็นของใหม่ 100% ยังไม่เคยถูกใช้งาน
มาก่อ น และเป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ย ัง อยู่ใ บสายการผลิต ในวัน ที่ย ื่น ข้อ เสนอราคา และไม่เป็น
เครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt) โดยมีหนังสือรับรอง
จากเจ้าของผลิต ภัณ ฑ์ (สาขาในประเทศไทย) โดยตรง และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์
และระบบเครือข่ายของ ขสมก. ไต้
2.1.2 เครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ย และอุปกรณ์ท ั่งหมดต้องผลิตจากโรงงานที่ไต้รับ การรับ รอง
ระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO9001 หรือ IS09002 หรือ 1ร09001:2000 หรือเทียบเท่า
หรือ ดีก ว่า โดยมีห นังสือ รับ รองจากผู้ผ ลิต หรือ บริษ ัท ที่ไ ต้ร ับ การแต่งตั้งให้เป็น ตัว แทน
จำหน่ายในประเทศไทย
2.1.3 เครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ย (Server) ต้อ งผ่า นมาตรฐานความปลอดภัย ทางไฟฟ้าของ
สถาบันระดับประเทศ หรือ กลุ่มประเทศ เข่น Underwriter Laboratory (UL), Canadian
Standard Association (CSA) หรือ เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า และต้อ งผ่านมาตรฐานการ
ปัอ งกัน การรบกวนทางคลื่น แม่เหล็ก 'ไฟฟ้า EMC ของสถาบัน ระดับ ประเทศ หรือ กลุ่ม
ประเทศ เข่น Federal Communication Commission (FCC) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
2.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทั่งหมดที่เสนอ ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่าง
การคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามคำสั่งของศาลที่ไต้สั่งการตามกฎหมาย
ของประเทศที่บรืษทฃองผู้ผลิตตั้งอยู่
2.1.5 เครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ยและอุป กรณ ์ท ั่ง หมดที่เ สนอ ต้อ งสามารถใช้ง านได้ก ับ
ระบบไฟฟ้า 220 VAC 50Hz และต้องทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย
2.1.6 รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดเตรียมเพื่อให้บริการระบบ
บริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning : ERP) ที่พัฒ นาขึน ภายใน
โครงการ
2.1.6.1. เครื่อ งคอมพิวเตอร์แ ม่ข ่ายสำหรับ ฐานข้อ มูล จำนวน 1 ขุด มีคุณ ลักษณะอย่าง

1) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะ ที่มี
ความสูงไม่เกิน 2U ตามมาตรฐาน EIA พร้อมรางเลื่อน รองรับการทำงานของ
ระบบที่จะพัฒนา
2) มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Scalable หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม'ตํ่ากว่า 2.7GHz
และจำนวนcore ไม่น้อยกว่า 28 core
3) ใข้สถาปีตยกรรมแบบ Intel C621 Chipset หรือดีกว่า
4) มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 1152 GB แบบ DDR4 RDIMM หรือ
LRDIMM หรือดีกว่า โดยรองรับการขยายได้รวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.0 TB
5) มี Driver, Firmware, Software M anagem ent tools มาพร้อมกับตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยทำการติดตั้งบน NAND Storage
6) มี I/O Expansion Slot แบบ PCI-e หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย 3 ซ่อง
7) มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
4 ช่อง
8) มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำบวบไม่น้อย
กว่า 4 ซ่อง
9) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ละ
หน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 300 GB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15k rpm
และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
10) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลฃนิด Mixed Use SSD หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4
หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า3.2TB และรองรับการถอด
เปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
11) มีระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Controller) แบบ SAS / SATA หรือดีกว่า
รองรับการทำ RAID 0,1,5 ได้เป็นอย่างน้อย โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า
2GB
12) มี Power Supplies เพียงพอต่อการใช้งาน จำนวน 2 หน่วย และรองรับการ
ถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้
13) มี Rem ote M anagem ent Port อย่างน้อย 1 พอร์ต เพื่อช่วยในการจัดการ กับ
Server จากระยะไกล ผ่าน W eb Base Application ( Rem ote ) สามารถสั่ง
Power ON, Power OFF, Restart เครื่อง Server และตั้งค่าใน Bios ได้ และ
สามารถทำ Virtual KVM Remote Graphical Console, Virtual Power
Button Control, Virtual Media ได้ รองรับการสั่งงานระยะไกล ( Remote )

ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วย Mobile Application ที่ได้รับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทั้งบน Android หรือ iOS ได้เป็นอย่างน้อย
14) ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีมาตรฐาน UEFI ที่รองรับการ
ทำงานแบบ Secure Boot และสามารททำงานร่วมกับ REST API หรือ RESTful
API ได้
15) มี Software ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server ได้แบบ web
base application โดยสามารถ access ผ่าน w eb browser ได้ สามารถบอก
สถานะของอุปกรณ์ และแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ผ่านทาง SNMP
และ E-mail ได้
16) สามารถทำการสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์ Backup Appliance โดยตรงได้
17) สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่อง แจ้งซ่อมโดยอัตโนมัติ ผ่าน Cloud Service
ที่ทางผู้ผลิตจัดหาไว้ให้
18) เมีระบบปฏิบ้ตการ รบรE ที่รองรับระบบที่พัฒนา พร้อมลิขลิทธี้การ'ใช้'งานที่
ถูกต้องการกฎหมาย
2.1.6.2. เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ระบบ Application Server จำนวน 1 ขุด มี
คุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะ ที่
มีความสูงไม่เกิน 2U ตามมาตรฐาน EIA พร้อมรางเลื่อน
2) มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Scalable หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อ ยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ล ะหน่วยมีค วามเร็ว สัญ ญาณนา'ฝ็ก าไม่ต ํ่ากว่า
2.1GHz และจำนวนcore ไม่น้อยกว่า 20 core
3) ใข้สถาป้ตยกรรมแบบ Intel C621 Chipset หรือดีกว่า
4) มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 192 GB แบบ DDR4 RDIMM หรือ
LRDIMM หรือดีกว่า โดยรองรับการขยายได้รวมสูงสุดไม,น้อยกว่า 3.0 TB
5) มี Driver, Firmware, Software M anagem ent tools มาพ ร้อ มกับ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการติดตั้งบน NAND Storage
6) มี I/O Expansion Slot แบบ PCI-e หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย 3 ช่อง
7) มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 4 ซ่อง
8) มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 4 ข่อง
9) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนิด SAS หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดย
แต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 300 GB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
15k rpm และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Flot-swap ได้
10) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย โดย
แต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 1.8TB และรองรับการถอดเปลี่ยน
แบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
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11) มีร ะบบควบคุม การจัด เก็บ ข้อ มูล (Controller) แบบ SAS / SATA หรือ
ดีกว่า รองรับการทำ RAID 0,1,5 ได้เป็น อย่างน้อ ย โดยมีหน่วยความจำไม่
น้อยกว่า 2GB
12) มี Power Supplies เพียงพอต่อการใช้งาน จำนวน 2 หน่วย และรองรับ
การถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้
13) มี Rem ote M anagem ent Port อย่า งน้อ ย 1 พอร์ต เพื่อ ช่ว ยในการ
จ ัด ก าร กับ Server จ าก ร ะ ย ะ ไ ก ล ผ่า น W eb Base Application
(Remote) สามารถสั่ง Power ON, Power OFF, Restart เครื่อง Server
และตังค่าใน Bios ได้ และสามารถทำ Virtual KVM Rem ote Graphical
Console, Virtual Power Button Control, Virtual Media ได้ รองรับ
การสั่งงานระยะไกล (Rem ote) ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วย
Mobile Application พื่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทั้งบน
Android หรือ iOS ได้เป็นอย่างน้อย
14) ระบบบริห ารจัด การเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ย มีม าตรฐาน UEFI และ
Em bedded UEFI Shell ที่ร องรับ การทำงานแบบ Secure Boot และ
สามารถทำงานร่วมกับ REST API หรือ RESTful API ได้
15) มี Software ช่วยใบการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server ได้แบบ web
base application โดยสามารถ access ผ่าน w eb browser ได้ สามารถ
บอกสถานะของอุปกรณ์ และแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ผ่าน
ทาง SNMP และ E-mail ได้
16) สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่อ ง แจ้งซ่อมโดยอัตโนมัติ ผ่าน Cloud
Service ที่ทางผู้ผลิตจัดหาไว้ให้
17) มีร ะบบปฏิบ ัต ิก าร SUSE สำหรับ ระบบที่จ ะพัฒ นาที่ม ี Unlimited VM
พร้อมลิขลิทธิ้การใช้งานที่ถูกต้องการกฎหมาย
2.1.6.3. เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรบระบบฐานข้อมูล ศูน ย์ส ำรอง จำนวน 1 ชุด มี
คุณ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะ ที่
มีความสูงไม่เกิน 2U ตามมาตรฐาน EIA พร้อมรางเลื่อน
2) มีหน่วยประมวลผลกลางขนิด Intel Xeon Scalable หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อ ยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ล ะหน่ว ยมีค วามเร็ว สัญ ญาณนาฟ้ก าไม่ต ํ่ากว่า
2.7GHz และจำนวนcore ไม่น้อยกว่า 28 core
3) ใช้สถาป้ตยกรรมแบบ Intel C621 Chipset หรือดีกว่า
4) มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 768 GB แบบ DDR4 RDIMM หรือ
LRDIMM หรือดีกว่า โดยรองรับการขยายได้รวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.0 TB
5) มี Driver, Firmware, Software M anagem ent tools มาพร้อ มกับ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการติดตั้งบน NAND Storage
6) มี I/O Expansion Slot แบบ PCI-e หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย 3 ซ่อง
7) มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 4 ซ่อง
8) มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่

9) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS หรือดีกว่า จำบวนไม,น้อยกว่า 2 หน่วย โดย
แต่ละหน่วยจะต้องมีความจุโม่น้อยกว่า 300 GB ความเร็วรอบไม'น้อยกว่า
15k rpm และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
10) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Mixed Use SSD หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
4 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า3.2TB และรองรับการ
ถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ไต้
11) มีระบบควบคุม การจัด เก็บ ข้อ มูล (Controller) แบบ SAS / SATA หรือ
ดีกว่า รองรับการทำ RAID 0,1,5 ไต้เป็นอย่างน้อ ย โดยมีหน่วยความจำไม่
น้อยกว่า 2GB
12) มี Power Supplies เพียงพอต่อการใข้งาน จำนวน 2 หน่วย และรองรับ
การถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้
13) มี Rem ote M anagem ent Port อย่า งน้อ ย 1 พอร์ต เพื่อ ช่ว ยในการ
จัด การ กับ Server จากระยะไกล ผ่า น W eb Base Application (
Rem ote ) สามารถสั่ง Power ON, Power OFF, Restart เครื่อง Server
และตั้งค่าใน Bios ไต้ และสามารถทำ Virtual KVM Rem ote Graphical
Console, Virtual Power Button Control, แ ล ะ Virtual Media ได้
รองรับการสั่งงานระยะไกล ( Rem ote ) ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet
ด้วย Mobile Application ที่ไต้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทั้ง
บน Android หรือ iOS ไต้เป็นอย่างน้อย
14) ระบบบริห ารจัด การเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ย มีม าตรฐาน UEFI และ
Em bedded UEFI Shell ที,รองรับ การทำงานแบบ Secure Boot และ
สามารถทำงานร่วมกับ REST API หรือ RESTful API ไต้
15) มี Software ช่ว ยในการจัด การกับ อุป กรณ์ต ่า ง ๆ ของ Server ได้แบบ
w eb base application โดยสามารถ access ผ่า น w eb brow serได้
สามารถบอกสถานะของอุป กรณ์ และแจ้งเตือ นสิงผิด ปกติท ี่เกิด ขึ้น กับ
อุปกรณ์ผ่านทาง SNMP และ E-mail ได้
16) สามารถทำการสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์ Backup Appliance โดยตรงได้
17) สามารถตรวจสอบสถานะของเครอง แจ้ง'ซ่อมโดยอตโนมัติ ผ่าน Cloud
Service ที่ทางผู้ผลิตจัดหาไว้ให้
18) มีระบบปฏิน้ติการ SUSE สำหรับระบบที่จะพัฒนาพร้อมลิฃลิทธี้การใช้งาบ
ที่ถูกต้องการกฎหมาย
2.1.6.4. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตการเสมือน (Hypervisor)
1) มีล ิฃ ลิท ธิ้ถ ูก ต้อ งตามจำนวนเครื่อ งแม่ข ่า ยที่ใ ข้ง านการประมวลผล
(Com pute) ตามที่น่าเสนอ
2) สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนทั้งหมดแบบ Centralized
M anagem ent ได้
3) สามารถย้า ยเครื่อ งคอมพิว เตอร์เสมือ น ระหว่าง Node Hypervisorได้
โดยที่ไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
4) สามารถทำสำเนา (Replicate) เครื่อ งคอมพิว เตอร์เสมึอ น ระหว่างศูนย์
ข้อมูลหลักกับศูนย์ข้อมูลสำรองได้
5) สามารถเรียกการใช้งานผ่าน Web Browser หรือ GUI ไต้ เพื่อง่ายต่อการ
เข้าถึง และการใช้งาน
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2.1.6.5. อุปกรณ์สำรองข้อมูลประเภท Disk Backup Appliance จำนวน 2 ชุด สำหรับ
พัฒนาและทดสอบ 1 ชุด และสำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์สำรอง 1 ชุด
1) เป็น อุป กรณ์ส ำหรับ การทำงานแบบ Disk Base Backup โดยสามารถ
ทำงานได้ทั้งในแบบ virtual tap e library และ แบบ NAS Backup
2) สนับสนุนการทำ Data Encryption ด้วยเทคนิค Data at rest and Data
in flight ได้เป็นอย่างน้อย
3) รองรับการจำลองเป็น Tape library ได้ไม่น้อยกว่า 24 ชุด
4) รองรับการจำลองเป็น cartridges ได้ไม่น้อยกว่า 1024 ชุด
5) อุป กรณ์ท ี่น ำเสนอต้อ งมี Interface การรับ ส่ง ข้อ มูล อย่า งน้อ ยดัง นี้
Interface Network รับส่งข้อมูลที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gbps จำนวน
อย่างน้อย 2 SFP พอร์ต และ lG bps จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
6) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือ MDL-SAS ที่มีความจุ 4
TB. ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย หรือความจุรวมอย่างน้อย 24 TB รองรับการตอ
ขยายได้ไม่น้อยกว่า 45TB (RAW Capacity) และมีความสามารถในการทำ
Hardware RAID 6
7) สามารถลดเนื้อ ที่ใ นการจัด เก็บ ข้อ มูล ด้ว ยความสามารถของ Hardware
Deduplication
8) สามารถทำงานร่ว มกับ แบ็ค อัพ 1ซอฟท์แวร์ Veeam, Veritas NetBackup
OST, Data Protector, SAP HANA และ Oracle RMAN ได้เป็นอย่างน้อย
9) รองรับ ความสามารถสำรองข้อ มูล ฃี้น ไป Public Cloud ได้ไม่น้อยกว่า
90TB
10) อุป กรณ์ท ี่น ำเสนอต้อ งรองรับ Write Perform ance หรือ lnline/ln§est
Performance ไม่น้อยกว่า 6 TB/hr.
11) อุปกรณ์นำเสนอต้องรองรับ Read Perform ance ไม่น้อยกว่า 5TB/hr.
12) อุป กรณ ์ท ี่น ำเส น อต ้อ งรองรับ โห ม ดการท ำงาน พ ิเ ศษ ทำให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 14 TB/hr.
13) มีค วามสามารถในการทำ data replication ได้ไ ม่น ้อ ยกว่า 24 source
appliance (Fan in)
14) อุป กรณ์ท ี่น ำเสนอต้องสามารถรองรับ การจัดการผ่านทาง W eb GUI หรือ
Com m and Line Interface
15) สามารถรองรับการติดทั้งใน rack มาตรฐาน 19 นิ้วได้
2.1.6.6. ซอฟแวร์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ Virtualization บน Application Server
1) สามารถสำรองและกู้ค ืน ข้อ มูล บนระบบ VMware v S p h e ^ ดยไม,
จำเป็นต้องติดทั้ง Agent บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
2) สามารถกู้ค ืน ข้อ มูล ในระดับ ไฟล์บ น Guest OS ที่ม ีร ะบบปฏิบ ัต ิก าร
ประเภท Windows, Linux, Mac, BSD และ Solaris
3) ส าม ารถ ส ำรอ งแล ะก ู้ค ืน ข ้อ ม ูล ใบ ระด ับ Application บนเครื่อ ง
คอมพิว เตอร์เสมือ น (Granular Recovery) ได้โดยไม่จำเป็น ต้อ งติด ทั้ง
Agent ซี่งด้องรองรับ Application อย่างน้อยดังต่อไปนี Microsoft SQL
Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Active Directory,
Microsoft Exchange และ Oracle
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4) สามารถสำรองข้อ มูล Transaction Log ของ Microsoft SQL Server
แบบ Agentless ได้
5) สามารถสำรองข้อมูล Transaction Log ของ Oracle แบบ Agentless ได้
6) สามารถสำรองข้อ มูล เครื่อ งคอมพิว เตอร์เสมือ นแบบ Synthetic Full
Backup ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการสำรองข้อมูล
7) ส าม ารถ ส ำรอ งข ้อ ม ูล เค รื่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร์เ ส ม ือ น แ บ บ Forever
Increm ental Backup ได้ นั่นคือทำ Full Backup แค,ครั้งแรกครั้งเดียว
ครั้งต่อๆ มาทำแค่ Increm ental Backup โดยไม่จำเป็นต้องย้อนมาทำ
Full Backup อีก
8) สามารถสำรองข้อ มูล เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือ นแบบ Image Backup แต่
เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ด้องการจะ Exclude ได้
9) สามารถลดความชำซ้อ น (Deduplication) หรือบีบอัด (Compression)
ข้อมูลที่ทำการสำรองได้ด้วยซอฟท์แวร์ที่เสนอ
10) สามารถควบคุมการสำรองข้อมูลโดยการกำหนดค่า Maximum Latency
ของ Production storage ที่ตองการได้ เพื่อให้การสำรองข้อมูลไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบงานหลักมากเกินไป
11) สามารถกู้คืนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อนำมาใช้งานได้ทันทีโดยการเปีด
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจาก Backup Storage ขึ้นมาใช้งาน
12) สามารถตรวจสอบความสมบูร ณ์ข องข้อ มูล ที่ไ ด้ส ำรองไว้ (Backup
Verification)โดยการจำลองการกู้ค ืน ข้อ มูล แบบอัต โนมัต ิไ ด้ ซึ่งใน
กระบวนการนี้ด้องสามารถออกรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการตรวจสอบ
ได้ด้วย
13) สามารถสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง เพื่อนำมาทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือนที่ทำการ Backup ไว้ โดยไม่ส่งผลกับระบบงาน Production (OnDemand Sandbox)
14) สามารถ Replicate ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนไปยังไซด์สำรองโดย
ไม่จำเป็น ต้องติดตั้ง Agent และสามารถ Failover และ FailBack เครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนได้
15) สามารถกำหนดแผนการกู้คืนระบบที่ไซด์สำรองไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้ดูแล
ระบบสามารถกู้คืนระบบไดแบบ 1-Click
16) รองรับการกู้คืนข้อมูลในระดับ VM และไฟล์ใน Guest OS จาก Snapshot
ของ Storage
17) รองรับการสำรองข้อมูลไปยัง Tape Drive, Tape Library หรือ VTL
18) รองรับการใช้งานร่วมกับ vSphere Web Client
19) รองรับการสำรองข้อมูลจาก VMware vCloud Director
20) สามารถบริหารจัดกลางจากส่วนกลางได้ (Centralize M anagement)
2.1.6.7. เครื่อ งกระจายสัญ ญาณเครือข่าย 2 ขุด จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1)

เป็น อุป กรณ ์ส วิต ซ์ท ี่ส ามารถทำงานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 ได้

2) มีขนาดของ Switching Fabric capacity ไม่น้อยกว่า 840 Gbps
3) มีความสามารถในการส่งข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 630 Mpps
4) มีพอร์ตแบบ 1/10G SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 พอร์ต
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5) มีพ อร์ต แบบ 100 Gigabit Ethernet (QSFP28) จำนวนไม'น้อ ยกว่า 3
พอร์ต
6) มีพ อร์ต สำหรับ บริห ารจัด การตัว อุป กรณ ์แ บบ RJ45 console และ
m anagem ent port
7) สนับสนุนการทำ Link aggregation ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad
8) มีระบบจ่ายไฟแบบ Redundant Power Supply
9) สามารถรองรับระบบไฟฟ้าแบบ 100-240 V ความถี่ 50-60 Hz ได้
10) ได้รับมาตรฐานจาก FCC, UL, EN, VCCI และ RoHS เป็นอย่างน้อย
11) มี SFP+ 10G Copper Twinax Direct Attach ความยาวสายไม่น้อยกว่า
5 เมตร สามารถเชื่อมต่อกับ Server ที่เสนอจำนวนไม่น้อยกว่า 6 เส้น
12) มี SFP+ M odule transceiver Ethernet 10 GBase สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระหว่างเครื่องกระจายสัญ ญาณเครือข่ายระหวางเครื่องที่นำเสนอ
กับของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
13) มีเ งื่อ นไขการรับ ประกัน เป็น เวลา 3 ปี ใบกรณีท ี่เกิด ปัญ หาทางด้า น
Hardware โดยเข้า มาทำการ แก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่องแบบ On
Site Service 7 วัน X 24 ชั่วโมง
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เอกสารหมายเลข 4
การรับ ประกัน และการบำรุงรักษาข่ฮมแขม
1. การรับประกัน
1.1 ต้องดูแล (รับประกัน) ระบบสารสนเทศ เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สนับสนุนที่ติดตั้ง
และส่งมอบในโครงการนับตั้งแต่วันที่ ฃสมก. ตรวจรับงานงวดสุดท้าย เป็นระยะเวลา 1 ปี
1.2 ใบช่วงระยะเวลาการรับประกัน จะต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้
1.2.1 ต้องมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้คำปรึกษาไต้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน
กรณีที่มีความจำเป็นเร่งต่วน ต้องส่งเจ้าหน้าที่เช้ามาดำเนินการแก้ไข ภายใน 1 ชั่วโมง ณ
สถานที่ต ิดตั้งระบบ (On-Site Support) ตลอดระยะเวลาการรับ ประกัน (ในช่วงเวลาที่
ฃสมก. กำหนด) รวมถึงปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิ่มเติมในกรณีที่ทาง ขสมก. ร้องขอ โดย
ไม'คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1.2.2 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องของระบบสารสนเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
1.2.2.1 กรณีเป็นปัญหาเหตุขัดข้องของพิงก์ชั่นทั่วไป ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
24 ชั่วโมง นับจากไต้รับแจ้งจากทาง ขสมก.
1.2.2.2กรณีเป็นปัญหาเหตุขัดข้องของพิงกํชั่นที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานหลัก
(Core Business) เช่น การเงิน บัญชี เงิน เดือ น ต้อ งดำเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ
ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากทาง ขสมก.
1.2.2.3 กรณีเป็นปัญหาเหตุขัดข้องของการทำงานโดยรวมของระบบสารสนเทศ เข่น ไม่
สามารถเข้าใช้งานระบบไต้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง นับจาก
ได้รับแจ้งจากทาง ขสมก.
1.2.3 การรับ แจ้ง เหตุข ัด ข้อ ง (Incident Management) และการแก้ไ ขปัญ หา (Problem
M anagem ent) ระบบสารสนเทศ
1.2.3.1ต้อ งมีศ ูน ย์บ ริก ารรับ และแก้ไ ขปัญ หาเหตุข ัด ข้อ งของระบบสารสนเทศให้ก ับ
ฃสมก. ให้สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ทั่งในเวลาและนอกเวลาราฃการตลอด 24
ชั่วโมง โดยทางโทรศัพ ท์ (Hot Line) เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื่อ การ
บริห ารจัด การการรับ แจ้ง เหตุข ัด ข้อ ง (Help Desk System) เมื่อพบความไม่
สะดวกความขัดข้องไม่สามารถใช้งานระบบไต้ตามปกติหรือพบความล้มเหลว
เพื่อให้ผู้แจ้งบันทึกคำร้องขอให้แก้เหตุขัดข้องดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานทั่งสองฝ่าย
รวมทั่งสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของการให้บริการได้ และมีระบบ
ฐานข้อ มูล อุป กรณ์ค รุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ต ่อ พ่ว งที่อ ยู่ใ บสัญ ญา
บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข สำหรับเก็บประวัติ (Log Book) การซ่อมบำรุง
อุปกรณ์เหล่านั้น
1.2.3.2ทุก ครั้ง ที่ม ีก ารให้บ ริก ารต่าง ๆ กับ ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งที่ ฃสมก.
กำหนด ต้อ งจัด ทำเอกสารการให้บ ริก าร ซึ่ง ระบุถ ึง วัน เวลาและสถานที่
วัตถุประสงคํ และกิจกรรมการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมายลง

นามรับ ทราบและอนุมัต ิก่อนการดำเนิน การ โดยจะต้องมอบสำเนาเอกสารการ
ให้บริการดังกล่าวให้กับ ฃสมก. จัดเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
1.2.3.3ต้อ งจัด ทำสติ๊ก เกอร์ซ ึ่งระบุร ายละเอีย ดการแจ้งศูน ย์บ ริก าร เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยระบุถึงหมายเลขโทรศัพ ท์ และเว็บไซต์พร้อม
ข้อ ความเตือ นให้ผ ู้แ จ้ง ขอเลขที่ร ับ แจ้ง ซ่อ มจากศูน ย์บ ริก ารทุก ครั้ง และนำไป
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญาทุกเครื่อง พร้อมทั้ง
จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการแจ้งข้อขัดข้อง ระยะเวลาดำเนิน การ และข้อมูลอื่น
ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อขัดข้องส่งให้ ฃสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ขสมก. กำหนดแห่งละ 1 ฉบับ
1.2.3.4บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมและปรับปรุงสถานะการซ่อมลงบนเว็บไซต์สำหรับการ
รับแจ้งข้อขัดข้องทันทีเมื่อมีการดำเนินการ
1.2.3.5ต้องจำแนกประเภทของการรับแจ้ง จำแนกประเภทของเหตุขัดข้องตามประเภท
การใช้งานได้
1.2.3.6เจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับ เรื่อ งของศูน ย์ฯ ต้องพยายามแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทันทีที่รับ
แจ้งเหตุขัดข้อง รวมทั้งให้คำแนะนำในการตรวจสอบสาเหตุและการแก้ไขปีญหา
เบื้องด้นให้แก่ผู้แจ้งเหตุได้ และกรณีเจ้าหน้าที่ผ ู้รับ เรื่อ งของศูน ย์ฯ ไม'สามารถ
แก้ไ ขเหตุข ัด ข้อ งได้ ผู้รับ แจ้งส่งต่อ เหตุข ัด ข้อ งไปยังส่ว นที,เกี่ย วข้อ ง และส่ง
เจ้าหน้าที่มาให้บริการ ณ ฃสมก.
1.2.3.7ในการแก้ไขเหตุขัดข้อง ต้องถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลสำรอง เพื่อให้ระบบ
สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
1.2.3.8เมื่อ ดำเนิน การแก้ไ ขเหตุข ัด ข้อ ง และแจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้กับผู้แจ้งเหตุแล้ว ให้
บันทึกสาเหตุ (Root Cause) ของเหตุขัดข้อง และวิธีการแก้ไข ซึ่งรวมถึงกรผีมี
เหตุขัดข้องเติมที่เกิดขึ้นซํ้า เพื่อหาแนวทางปองกันในการแก้ไขเหตุขัดข้องอย่าง
ถาวร
1.2.3.9 จัดทำรายงานสรุปผลการรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Incident M anagem ent) และการ
แก้ไขป้ญหา (Problem M anagement) เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังบี
1.2.3.9.1. รายงานผลการรับ แจ้ง เหตุข ัด ข้อ ง (Incident M anagem ent) และ
การแก้ไขป็ญหา (Problem M anagement) ระยะเวลาดำเนินการ
นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง และ สรุปจำนวนการแจ้งซ่อมที่ไม'เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
1.2.3.9.2. รายงานข้อมูลเซิงสถิต ิที่เป็น ประโยชน์ต ่อการตัดสิน ใจ จำแนกตาม
หน่วยงานผู้แจ้ง ได้แก่ จำนวนผู้แจ้งใบแต่ละเดือน ร้อยละของการ
แก้ไขเสร็จ /ไม่เสร็จทัน เวลา ร้อยละปีญ หาที่ด้องรับการแก้ไขที่พบ
ปอย 10 อันดับแรก
1.2.3.9.3. รายงานการวิเคราะห์เหตุก ารณ์ข ัด ข้อ ง เพื่อหาแนวทางปองกัน ใน
การแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างถาวร

1.2.4 ต้องรับประกันความขำรุดบกพร่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งภายในโครงการ เป็น
เวลา 1 ปี นับจากวันตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรัน ซี่งประกอบด้วยการดำเนินงาน
ดังนี
1.2.4.1นำเสนอแผนวิธ ีการบำรุงรัก ษา และจ่อมแซมแก้โขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนหนึ่งของข้อเสนอทางเทคนิคของผู้รับจ้างให้กับ ฃสมก.
1.2.4.2ต้องจัดให้มีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแกัโขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้
ดำเนินการติดตั้งให้กับ ฃสมก. ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตกัณฑ์ใน
ลักษณะการบริการ Onsite โดยจะต้องนำเสนอแผน และวิธีการบำรุงรักษา และ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ โดยละเอียด โดยมีวิธีการบำรุงรักษา
อย่างน้อย 2 วิธีหลัก ได้แก่ วิธีการบำรุงรักษาแบบฟ้องกัน (Preventive
M aintenance) และวิธีการบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)
1.2.4.3 จัดให้มีการบำรุงรักษาเซิงฟ้องกัน (Preventive M aintenance) อย่างน้อยทุก
รอบ 3 เดือนตลอดอายุเวลาของการรับประกันความขำรุดบกพร่องของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามสัญญา เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดย
จะต้องนำเสนอแผนการบำรุงรักษาให้ ฃสมก. รับทราบภายใน 15 วัน
1.2.4.4ในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปืญหาหรือข้อขัดข้อง จะต้องตอบรับทราบ ต่อ
การแจ้งเหตุ และต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขระบบ (Corrective Maintenance)
หรือติดตั้งอุปกรณ์/ชิ้นส่วนสำรอง ที่มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกันมาใช้แทบให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่ ฃสมก. กำหนด
1.2.4.5 กรณีที่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยใข้อุปกรณ์/ชิ้นส่วนทดแทน ซึ่งแตกต่างจาก
อุปกรณ์เดิมที่นำเสนอ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์/ชิ้นส่วน
ที่ขำรุดบกพร่องหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยี่ห้อ รุ่น และมี
คุณลักษณะเฉพาะเดียวกันให้แล้วเสร็จภายใบ 72 ‘ชั่ว'โมง
2. การบำรุงรักษา
2.1 ต้องเสนอราคาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2- 5 ปี
2.2 จะต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้
2.2.1 ต้อ งมีเจ้าหน้าที่ท างเทคนิค หรือ ผู้เขี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อ ให้ค ำปรึก ษาได้ต ลอด2 4 ‘ชั่วโมงใน
กรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น เร่งด่วน ต้อ งส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนิน การแก้ไข ภายใน 1 ชั่วโมง ณ
สถานที่ติดตั้งระบบ (On-Site Support) รวมถีงปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิ่มเติมในกรณีที่
ทาง ขสมก. ร้องขอ โดยไม่คิดค่าใข้จ่ายเพิ่มเติม
2.2.2 ดำเนินการแก้ไขฟ้ญหาเหตุขัดข้องของระบบสารสนเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็นปีญหาเหตุขัดข้องของพิงกํชั่นทั่วไป ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24
ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากทาง ขสมก.
2.2.22 กรณีเป็น ฟ้ญ หาเหตุข ัด ข้อ งของพิงกํช ั่น ที่ส นับ สนุน กระบวนการปฏิบ ัต ิงานหลัก
(Core Business) เซ่น การเงิน บัญชี เงินเดือน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3
ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากทาง ฃสมก.
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2.2.2.3 กรณีเป็น ปัญ หาเหตุข ัด ข้อ งของการทำงานโดยรวมของระบบสารสนเทศ เข่น ไม่
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ต้อ งดำเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมง นับจาก
ไต้รับแจ้งจากทาง ขสมก.
2.2.3 การรับ แจ้ง เห ตุข ัด ข้อ ง (Incident M anagement) และการแก้ไ ขปัญ ห า (Problem
M anagem ent) ระบบสารสนเทศ
2.2.3.1 ต้องจัด หาศูน ย์บ ริการรับ และแก้ไขปัญ หาเหตุขัด ข้องของระบบสารสนเทศให้ท ับ
ขสมก. ให้ส ามารถแจ้ง เหตุข ัด ข้อ งไต้ท ั้ง ใบเวลาและนอกเวลาราชการตลอด 24
ชั่วโมง โดยทางโทรศัพทํ (Hot Line) เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัด การการรับ แจ้งเหตุข ัด ข้อ ง (Help Desk System) เมื่อพบความไม่สะดวกความ
ขัดข้องไม,สามารถใช้งานระบบไต้ตามปกติหรือพบความล้มเหลว เพื่อให้ผู้แจ้งบันทึก
คำร้อ งขอให้แ ก้เหตุข ัด ข้อ งดัง กล่า วไว้เป็น หลัก ฐานทั้ง สองฝ่า ย รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของการให้บริการได้ และมีระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์
ครุภ ัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์แ ละอุป กรณีต ่อ พ่ว งที่อ ยู่ในสัญ ญาบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซม
แก้ไข สำหรับเก็บประวัติ (Log Book) การซ่อมบำรุงอุปกรณีเหล่านั้น
2.2.3.2 ทุก ครั้ง ที่ม ีก ารให้บ ริก ารต่า ง ๆ กับ ขสมก. และหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งที่ ขสมก.
กำหนด ต้องจัดทำเอกสารการให้บริการ ซี่งระบุถึงวับ เวลาและสถานที่ วัตถุประสงค์
และกิจกรรมการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับทราบและ
อนุมัติก่อนการดำเนินการ โดยจะต้องมอบสำเนาเอกสารการให้บริการดังกล่าวให้กับ
ฃสมก. จัดเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
2.2.3.3 ต้องจัดทำสติ๊กเกอร์ซี่งระบุรายละเอียดการแจ้งศูนย์บริการ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องทั้งใน
และนอกเวลาราชการ โดยระบุถึงหมายเลขโทรศัพ ท์ และเว็บไซต์พร้อมข้อความ
เตือนให้ผู้แจ้งขอเลขที่รับแจ้งซ่อมจากศูนย์บริการทุกครั้ง และนำไปติดทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณีตามที่ระบุในสัญ ญาทุกเครื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด
ขั้นตอนการแจ้งข้อขัดข้อง ระยะเวลาดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยซนไน
การแจ้งข้อขัดข้องส่งให้ ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ ฃสมก. กำหนดแห่งละ
1 ฉบับ
2.2.3.4 บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมและปรับปรุงสถานะการซ่อมลงบนเว็บไซต์สำหรับการรับ
แจ้งข้อขัดข้องทันทีเมื่อมีการดำเนินการ
2.2.3.5 ต้องจำแนกประเภทของการรับแจ้ง จำแนกประเภทของเหตุขัดข้องตามประเภทการ
ใช้งานไต้
2.2.3.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องของศูนย์'ๆ ต้องพยายามแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทันทีที่รับแจ้ง
เหตุขัดข้อง รวมทั้งให้คำแนะนำในการตรวจสอบสาเหตุและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ให้แก,ผู้แ จ้ง เหตุไ ต้ และกรณีเจ้า หน้า ที่ผ ู้ร ับ เรื่อ งของศูน ย์ฯ ไม่ส ามารถแก้ไข
เหตุขัดข้องไต้ ผู้รับแจ้งส่งต่อเหตุขัดข้องไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่มา
ให้บริการ ณ ฃสมก.
2.2.3.7 ในการแก้ไ ขเหตุข ัด ข้อ ง ต้อ งถ่ายโอนข้อ มูล จากฐานข้อ มูล สำรอง เพื่อให้ระบบ
สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
—

2.2.3.8 เมื่อ ดำเนิน การแก้ไ ขเหตุข ัด ข้อ ง และแจ้งเหตุข ัด ข้อ งนั้น ให้ก ับ ผู้แ จ้งเหตุแ ล้ว ให้
บัน ทึก สาเหตุ (Root Cause) ของเหตุข ัด ข้อ ง และวิธ ีก ารแก้ไข ซึ่งรวมถึงกรณีมี
เหตุขัดข้องเดิมที,เกิดขึ้นซํ้า เพื่อหาแนวทางปองกันในการแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างถาวร
2.2.3.9 จัด ทำรายงานสรุป ผลการรับ แจ้ง เหตุข ัด ข้อ ง (Incident M anagem ent) และการ
แก้ไขปัญหา (Problem M anagement) เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.3.9.1. รายงานผลการรับ แจ้งเหตุข ัด ข้อ ง (Incident M anagem ent) และการ
แก้ไขปัญหา (Problem M anagement) ระยะเวลาดำเนินการนับจาก
เวลาที่ได้รับแจ้ง และ สรุปจำนวนการแจ้งซ่อมที่ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนดในสัญญา
2.2.3.9.2. รายงานข้อ มูล เซิง สถิต ิท ี่เป็น ประโยชน์ต ่อ การตัด สิน ใจ จำแนกตาม
หน่วยงานผู้แจ้ง ได้แก่ จำนวนผู้แจ้งในแต่ละเดือน ร้อยละของการแก้ไข
เสร็จ /ไม่เสร็จ ทัน เวลา ร้อ ยละปัญ หาที่ด ้อ งรับ การแก้ไขที่พ บบ่อ ย 10
อันดับแรก
2.2.3.9.3. รายงานการวิเคราะห์เหตุก ารณ์ข ัด ข้อ ง เพื่อหาแนวทางปองกัน ในการ
แก้ไขเหตุขัดข้องอย่างถาวร
2.2.4 ต้องบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 นับจากวันตรวจรับของคณะกรรมการตรวจ
รับ ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงาน ดังนี้
2.2.4.1 นำเสนอแผน วิธีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นส่วน
หนึ่งของข้อเสนอทางเทคนิคของผู้รับจ้างให้กับ ฃสมก.
2.2.4.2 ต้องจัดให้มีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้ดำเนินการ
ติดตั้งให้กับ ฃสมก. ให้เป็น ไปตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณ ฑ์ในลักษณะการ
บริการ Onsite โดยจะต้องนำเสนอแผน และวิธีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ โดยละเอียด โดยมีวิธีการบำรุงรักษาอย่างน้อย 2 วิธีหลัก
ได้แ ก่ วิธ ีก ารบำรุง รัก ษาแบบปองกับ (Preventive M aintenance) และวิธีการ
บำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective M aintenance)
2.2.4.3จัด ให้ม ีก ารบำรุง รัก ษาเซิง ฟ้อ งกัน (Preventive M aintenance) อย่างน้อยทุก
รอบ 3 เดือนตลอดอายุเวลาของการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามสัญญา
เพื่อ ยืด อายุก ารใข้ง านของอุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ โดยจะต้อ งนำเสนอแผนการ
บำรุง รัก ษาให้ข สมก. รับ ทราบภายใบ 15 วัน นับ จากวัน ตรวจรับ ของ
คณะกรรมการตรวจรับ
2.2.4.4 ในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญ หาหรือข้อขัดข้อง จะต้องตอบรับทราบ ต่อการ
แจ้งเหตุ และต้อ งทำการซ่อ มแซมแก้ไขระบบ (Corrective M aintenance) หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์/ขึ้นส่วนสำรอง ที่มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกันมาใข้แทนให้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดืดังเดิมภายในระยะเวลาที่ ฃสมก. กำหนด
2.2.4.5 กรณีท ี่ด ำเนิน การซ่อ มแซมแกั!ขโดยใข้อ ุป กรณ์/ขึ้น ส่ว นทดแทน ซึ่ง แตกต่างจากอุป กรณ์เติม ที่
นำเสนอ ผู้รับ จ้างจะต้อ งดำเนิน การซ่อ มแซมแก้ไขอุป กรณ์/ขึ้น ส่วนที่ซ ่ารุด บกพร่อ งหรือ เปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยี่ห้อ รุ่น และมีคุณลักษณะเฉพาะเดียวกันให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่.............../ 2563
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning ะ ERP)
ตามประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ลงวันที่.
มิถุนายน 2563
องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ', มีความประสงค์จะประกวดราคา
โครงการจ้างพัฒ นาระบบบริห ารจัดการทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning :.ERP) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1
1.2
1.3
1.4

รายละเอียดและขอบเขตของงาน
แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือคํ้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้มีผลประโยซน่ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑการประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อใท้เป็บผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผ้ทิ้งงาบเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบันด้วย
2.6 มีคุณสมบัตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
2.7 โป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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2.8 ไมไป็นผู้มีผลประโยฃนํร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม,เป็นผู้ที่'ใต้'รับเอกลิทธิ้'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-G overnm ent P ro cu rem en t: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งมีผ ลงานด้านพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (Enterprise
Resource Planning : ERP) ประเภทเดียวกัน กับ งานที่ป ระกวดราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 37,250,000.00
บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญ ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที่องค์การเชื่อถือ และ
เป็น ผลงานที่ด ำเนิน การแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี จนถึงวัน ยื่น เอกสารประกวดราคานี้ ไม่น้อย
กว่า 1 สัญญา โดยต้องยื่นสำเนาสัญ ญาของงานและสำเนาหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบุซื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานที่สามารถติดต่อได้
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีท ี่ก จการร่ว มค้าได้จ ดทะเบียนเป็น นิต ิบ ุค คลใหม่ (Joint Venture) กิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอ
ราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว
สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่ว มค้ามาใข้แ สดงเป็น ผลงาบของกิจ การร่ว มค้าที่เข้าประกวด
ราคาได้
(2) กรณีท ี่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็น นิติบ ุคคลใหม่ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน
(Consortium) นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมคาทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตาม
เงื่อ นไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง
ระหว่า งผู้เข้า ร่ว มค้า เป็น ลายลัก 'ษณีอ ัก 'ษรกำหนดให้ผ ู้เข้า ร่ว มค้า รายใดรายหนึ่ง เป็น
ผู้รับ ผิด ขอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับ หน่วยงานของรฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
ร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาบของกิจการร่วมค้าที่ยืน
เสนอราคาได้
ทั้ง นี้ “ กิจ การร่ว มค้าที่จ ตทะเบีย นเป็น นิต ิบ ุค คลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์
2.12 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เขาร่วมในกลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกล่ม
นิติบุคคลร่วมทำงาน (Consortium) ไม่สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือร่วมกับนิติบุคคลอน
หรือ กลุ่ม กิจ การร่ว มค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานอื่นไค้อีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลในกลุ่มกิจการ
ร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางานในภายหลังไม่ได้
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือกลุ่มนิติ
บุค คลร่วมทำงาน (Consortium) นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้มีรายซื่อเป็นผู้ชื้อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิภส์
2.14 ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งเป็น ผู้ผ ลิต หรือ เป็น บริษ ัท ที่ได้รับ หนัง สือ แต่ง ทั้ง ให้เป็น ตัว แทน
จำหน่ายจากบริษ ัท สาขาของผู้ผ ลิต ในประเทศไทย หรือกรณีท ี่ไม่มีบริษ ัท สาขาในประเทศไทย ให้ไข้หนังสือ
แต่งทั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่าอุปกรณีหรือซอฟต์แวร์
ที่น ำเสนอเป็น ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต (แยกซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ออก
จากกัน)
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2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านการสอบรับรอง (Certified Partner) เพื่อวัดประเมินความรู้
ความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์พื่นำเสนอจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
2.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์
และซอฟต์แวร์ที่นำเสนอทั้งหมดโดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตดาล็อกให้ถูกต้อง และตองขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข
ข้อที่อ้างอิงให้ขัดเจน องต์การสงวนลิทธึ๋ไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม'ชีดเล้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง
แคตตาล็อก ตามตัวอย่างต้านล่าง

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียด
ที่ ฃสมก.กำหนด

รายละเอียดที่
ผู้ยื่นข้อเสนอ

ตรงตามรายละเอียด
ที่ ขสมก. กำหนด

ดิกว่า
รายละเอียดที่
ฃสมก.กำหนด

เอกสารอ้างอิง
(ระบุเลขที่หน้า)
พร้อมขีดเส้นใต้

หมายเห!!] ผูป้ นี ข้อเสนอ ต้องแนบ File (MS Word หรือ MS Excel) ของเอทสารตารางเปรียบเทียบ

ติดต่อสอบถาม,รายละเอียดเพิ่มเติมไต้ที่
ซื่อ ผู้ต ิด ต่อ ..........................................โทรศัพ ท์................................................

3. หลักฐานการยื่น ข้อ เสนอ
ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อ ไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหางหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผูจัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข), บริษ ัท จำกัด หรือ บริษ ัท มหาขนจำกัด ให้ยื่น สำเนาหนังสือ รบรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่น ขอเสนอเป็น บุค คลธรรมดาหรือ คณะบุค คลที่ม ิใซ่น ิต ิบ ุค คล ให้ยื่น
สำเนาบัต รประจำตัว ประชาซนของผูน ี้น สำเนาข้อ ตกลงที่แ สดงถึงการเข้าเป็น หุ้น ส่ว น (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนทมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญ ญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) สำเนา'ใบ'ทะเบียนภฺาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต ้อ งแนบในรูป แบบ PDF File (Portable
D ocum ent Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญ ชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อ ไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่บข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนให้แบบหนังสือมอบ
อำนาจซี่งติดอากรแสตมป๋ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สำเนาหนัง สือ รับ รองผลงาบต้า นพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร
(Enterprise Resource Planning : ERP) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ตามข้อ 2.11
(4) เอกสารการรับรองคุณสมนัติตบเอง ตามข้อ 2.1 - 2.9
(5) เอกสารตามข้อ 2.14 - 2.16
(6) เอกสารหลัก ฐานที่ใข้ป ระกอบการอ้างอิงที่เป็น ภาษาต่างประเทศต้อ งแปลเป็น
ภาษาไทย การรับ รองคำถูกต้องของคำแปลเป็น ภาษาไทย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราขบัญ ญัต ิวิธ ีป ฏิบ ัต ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 26 วรรคสอง ข้อ 1 การรับรอง
ความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทำโดย
(1) คนไทยที่จ บการศึก ษาในระดับ ที่ไ ม่ต ํ่ากว่าปริญ ญาตรี ในหลักสูตรที่ใข้
ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
(2) อาจารย์ใ นสถาบัน การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา และเป็น ผู้ส อนภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
(3) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประเทศ
นั้นใข้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
(4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
หากดำเนินการตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงใน
วันยื่นซองประกวดราคา
(7) เอกสารข้อ เสนอต้า นเทคนิค ของผู้เสนอราคา ประกอบด้ว ยรายละเอีย ดตาม
เอกสารหมายเลข 1, 4 รวมถีงต้องแสดงรายละเอียดการดำเนินงานของผู้เสนอราคาตามหัวข้อต่อไปนี้
• ความเข้าใจในโครงการ
• แนวคิดวิธีการทำงาน
• แผนการดำเนินงาบ
• บุคลากรที่นำเสนอพร้อมประสบการณี
• ผลงาบและประสบการณ์ของบริษัทๆ
(8) ตารางเปรียบเทียบคุณ ลัก ษณะของระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามเอกสารหมายเลข 2, 3 กับระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้เสนอราคานำเสนอ
(9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้ง'หมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต ้อ งแนบในรูป แบบ PDF File (Portable
D ocum ent Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6(2)
ใหโดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญ ขี้Iอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้อ งเสนอกำหนดยืน ราคาไม่น ้อ ยกว่า 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไต้
4.3 ผู้ยืนข้อเสนอจะต้อ งเสนอกำหนดเวลาดำเนิน การแล้วเสร็จไม่น ้อยกว่า 540 วัน นับ
ลัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่รับหนังสือแจ้งจากองค์การให้เริ่มทำงาน
4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน
ๆลๆ ให้ถ ี่ถ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็ก ทรอนิก สทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .............................. ระหว่างเวลา............................... น. ถึงเวลา.............................. น.
ณ องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนศูนย์วัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 และเวลาในการเสนอฺราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับ ใช้ในการเสนอราคาในรูป แบบไฟส์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื,นข้อเสนอรายอื่น ตาม
ขอ 1.5 (1) หรอไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หาก
ปรากฏต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ว ่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผั
ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิง
งาน เว้น แต่องค์การจะพิจารณาเห็น ว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น มิใซ่เป็น ผู้ริเริ่ม ให้ม ีการกระทำดังกล่าวและไดให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไฃที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้อ งเป็น ราคาที่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม และภาษีอ ื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งมาลงทะเบีย นเพื่อ เข้า สู่ก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กำหนด
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(4) ผู้ยื่นข้อเสบอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผูยบข้อเสนอต้องคืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวิในเว็บไซต์ www.gprocurem ent.go.th
5. หลักประกัน การเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซึ๋อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักประกันให้ใข้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จำนวน 3,725,000.00 บาท
(สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5.1 เช็ค หรือ ดราฟทํท ี่ธ นาคารเซ็น สั่ง จ่าย ซี่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือ
ดราฟทํนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
5.2 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ท ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารทคณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีท ี่ผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอนำเช็ค หรือ ดราฟทํท ี่ธ นาคารสั่ง จ่ายหรือ พัน ธบัต รรัฐ บาลไทยหรือ
หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งด้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การตรวจสอบความถูกต้องในวันที่....................ระหว่างเวลา..................น.
ถึง.................... น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจ การร่ว มค้า” ประสงค์จะใข้หนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(1) กรณีท ี่ก ิจ การร่ว มค้า ได้จ ดทะเบีย นเป็น นิต ิบ ุค คลใหม่ ให้ร ะบุซ ื่อ กิจ การร่ว มค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทงนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิตบุค คลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วม
ค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิฃย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15
วัน นับถัดจากวันที่องค์การได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเสือกผู้ขนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้น
แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเสือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้
ทำสญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกับการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลัก เกณฑ์แ ละสิท ธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจ ารณาผลการยื่น ข้อ เสนอประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ องค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อน
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณีใ ช้ห ลัก เกณฑ์ร าคาในการพิจ ารณาผู้ช นะการยื่น ข้อ เสนอ องค์การจะ
พิจ ารณาจาก (ราคารวม/ราคาต่อ รายการ/ราคาต่อ หน่ว ย) ...................................................................
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(ข) กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
องค์การจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามนิจจุ้ยหลักและนํ้าหนักที่กำหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ..... 30...........
(2) ข้อเสนอด้านเทคนิค
กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 70..........
(3) .............................................กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ.......................
(4) .............................................กำหนดบํ้าหนักเท่ากับร้อยละ......................
(5) ................. ................. ..... กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ......................
โดยกำหนดให้นี้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้ยื่น ข้อ เสนอรายใดมีค ุณ สมบัต ิไม่ถ ูก ต้อ งตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถวนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพจารฌาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม1รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิค หรือ รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุท ี่จ ะจ้า งไม่ค รบถ้ว น หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่ม ิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างบั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนปรนการดัดสิทธี้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 องค์การสงวนสิทธึ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายนั้น ในบัญ ชีรายชื่อ ผัรับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์ท างระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ช ีอ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
(2) ไม่ก รอกชื่อ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(3)
เสนอรายละเอีย ดแตกต่างไปจากเงื่อ นไขที่ก ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสิน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือองค์การมีลิทธี้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
องค์การมีสิทธิ้ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
6.6 องค์การทรงไว้ซี่งสิทธี้ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจ ารณาเลือ กจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็น สำคัญ และให้ถือว่าการดัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค,าใข้จ่าย
หรือค่าเสียหายใด ๆ มิไต้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่น
ข้อ เสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไต้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจ
ดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ไ ด้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือองค์ก ารจะให้ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอนั้น ซื้แ จงและแสดงหลัก ฐานที่ท ำให้เชื่อ ได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ให้เสร็จ สมบูรณี หูากคำขี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้
องค์การมีสิทธิทจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายทั้ม ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสิยหายใด ๆ จากองค์การ________________________________________
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6.7
ก่อนลงนามในสัญ ญาองค์การอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่า มีก ารกระทำที่เข้า ลัก ษณะผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็น ธรรม หรือ
สมยอมกันกับ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ 1.3 หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลัก ประกัน สัญ ญาเป็น จำนวนเงิน เท่ากับ ร้อ ยละ 10 ของราคาค่าจ้างที่ป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ไ ด้ใ ห้
องค์การยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใข้หสักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ด้งต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก,องค์การ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้
เช็คหรือดราฟทํนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
7.3 หนังสือคํ้าประกับของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ตังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพ ย์ที่ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้โข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับกัดจากวับที่ผู้ซนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. การส่งมอบ
ผู้ชนะการประกวดราคาต้อ งส่งมอบและติดตั้งระบบบริห ารจัดการทรัพ ยากร (Enterprise
Resource Planning.: ERP) ที่ผู้ซ นะการประกวดราคาจัด เตรียมไว้ให้แ ล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ต าม
วัตถุประสงค์ รายละเอียดตามตารางต่อ ไปนี้
ระยะเวลา
จำนวน
ขอบเขต/ลิง ที่ส ่งมอบ
งวดที่
30 วัน
10 ขุด
1 • แผนการดำเนินงานโครงการโดยละเอียด
นับกัดจากวัน
พร้อม ดิจิทัล
ลงนามใน
ไฟล์
สัญญา
90 วน
2 • จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการ
ปฏินัติงานด้านบริหารองค์กร ระบบสารสนเทศในนิจจุบัน พร้อม ติจํทัล
นับกัดจากวัน
ที่เกี่ยวข้อง ปิญหา อุปสรรคของการดำเนินงานในนิจจุบัน ไฟล์
ลงนามใน
และความต้องการใชั๋งาน (User Requirement)
สัญญา
ระบบบริหารทรัพยากร (Enterprise Resource
Planning: ERP)
10 ขุด
120 วัน
•
จั
ดส่งรายงานผลการออกแบบระบบบริหารจัดการ
3
ทรัพ ยากร (Enterprise Resource Planning : ERP)
พร้อม ดิจิทัล
นับกัดจากวับ
ประกอบด้วย
ไฟล์
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ขอบเขต/สิงที่ส่งมอบ
จำนวน
- ผลการออกแบบกระบวนการทำงาน (Business
Process Flow) ของระบบ
- ผลการออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง (System Integration)
• ส่งมอบและติดตงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ตาม 10 ชุด
เอกสารหมายเลข 1 ขอบเขตการดำเนินงานของผู้ประสงต์ พร้อม ดิจิทัล
จะเสนอราคา ข้อ 11
ไฟล์
• นำเสนอและส่งมอบระบบต้นแบบ (Prototype)
• จัดส่งแผนการติดต้งและทดสอบระบบ บบเครอง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ฃสมก. กำหนด ประกอบด้วย
- แผนการทดสอบ Unit Testing
■ Test Strategy
* Test Plan
■ Test Scenario
■ Test Case/Script
- แผนการทดสอบ System Integration Testing
■ Test Strategy
■ Test Plan
■ Test Scenario
* Test Case/Script
- แผนการทดสอบ User Acceptance Testing
■ Test Strategy
■ Test Plan
■ Test Scenario
■ Test Case/Script
• แผนการผีเกอบรมการใซงาบระบบ ประกอบด้วย
- แผนการผีเกอบรม
• ติดตงและทดสอบระบบ
• รายงานผลการติดตั้งและทดสอบระบบ (Unit test)
• ส่งมอบซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้โน
การพัฒนา หรือซอร์สโค้ดโปรแกรม (Source Code)
(ในกรณีที่เป็นการพัฒนาระบบและส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติม)
ทั้งหมดของระบบทรัพยากรองค์กร (Enterprise
Resource Planning ะ ERP) ที่ผ่านปรับแตงระบบ และ
ทดสอบการใช้งานแล้ว
• เอกสารรับรองผลการทดสอบ (Test Result) System
Integration Testing User Acceptance Test (UAT)
• เอกสารผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบทรัพยากร
องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
ภายหลังการทำ System Integration Testing และ User
A cceptance Test (UAT)

10 ชุด
พร้อม ดิจิทัล
ไฟล์

ระยะเวลา
ลงนามไน
สัญญา

นับกัดจากวับ
ลงนามใน
สัญญา
210 วัน นับกัด
จากวับลงนาม
ในสัญญา

10 ชุด
พร้อม ดิจิทัล
ไฟล์

360 วัน
นับถัดจากวัน
ลงนามใน
สัญญา

10 ชุด
พร้อม ดิจิทัล
ไฟล์

420 วัน นับกัด
จากวันลงนาม
ในสัญญา
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ขอบเขต/สิงที่ส่งมอบ

จำนวน

• ปีกอบรมการใข้งานระบบ และประเมินผลผู้ที'ผ่าน
การปีกอบรมการใช้งาบระบบ
• คู่มือการปีกอบรมฉบับปรับปรุง
• รายงานผลการปีกอบรมการไขงานระบบ
8 • รายงานผลการออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากร
(Enterprise Resource Planning : ERP) ที่มืการส่งมอบ พร้อม ดิจิทัล
ในงวดงานที' 3 ที่มืการแก้ไขครบถ้วนสมบูรณ์และ
ไฟล์
เป็นปีจจุบัน โดยจัดทำเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ระบบดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์
• เอกสารรายละเอียด Technical Specification ของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise
Resource Planning ะ ERP) ประกอบด้วย
- Program Specification
- Report Specification
- Interface Specification
• แผนการนำระบบไปสู่การใช้งานจริง (Go Live Plan)
• รายงานผลการทดสอบระบบกับข้อมูลนำเข้า (Data
Conversion test)
• รายงานสรุปผลการทำ Data Conversion
• ทดสอบและรายงานผลการทดสอบการสำรองข้อมูล
(Back Up) และกู้ระบบในกรณีฉุกเฉิน (Disaster
Recovery Guide)
• คู่มือการโซ,งานระบบ
10 ชุด
9 • ร่ายงานผลการประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) พร้อม ดิจิทัล
เมื่อนำระบบไปสู่การใช้งานจริง (Go Live Plan)
ไฟล์
หมายเหตุ: เอกสารทต้องส่งมอบให้กับ ขสมก. ต้อ งจัด ทำเอกสารเป็น ภาษาไทย

ระยะเวลา

510 วัน นับถัด
จากวันลงนาม
ในสัญญา

540 วัน นับถัด
จากวันลงนาม
ในสัญญา

9. การจ่า ยเงิน
องค์การจะชำระเงินโดยแบ่งจ่าย เป็น 5 งวด ดังต่อไปนี้
9.1 งวดที่ 1 จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงาน
ตามข้อ 8 งวดงานที่ 1 และรายงานงวดงานที่ 2 และไต้ร ับ การตรวจรับ จากคณะกรรมการของ ขสมก.
เรียบร้อยแล้ว
9.2 งวดที่ 2 จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่าโครงการ เมื่อผู้รับจ้างไต้ส่งมอบรายงาบ
ตามข้อ 8 งวดงานที่ 3 และไต้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการของ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว
9.3 งวดที่ 3 จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงาน
ตามข้อ 8 งวดงานที่ 4 และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการ ของ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว
9.4 งวดที่ 4 จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงาน
ตามข้อ 8 งวดงานที่ 5 งวดงานที่ 6 และงวดงานที่ 7 และได้รับ การตรวจรับ จากคณะกรรมการของ ฃสมก.

9.5
งวดที่ 5 จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงาน
ตามข้อ 8 งวดงานที่ 8 และงวดงานที่ 9 และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการของ ฃสมก. เรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ด้งนี้
10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างข่วงใท้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดงกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของ
การจ้างช่วงนั้น
10.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันใบ
อัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง

11. การบอกเลิกสัญญา

หากการติดตั้งระบบที่เสนอมาทั้งหมด ไม่ส ำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาสัญ ญาอันเกิดจากการ
กระทำของผู้ขนะการประกวดราคา ขสมก. มีลิทธี้ที่จะจ้างบุคคลหรือนติบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนได้โดย
ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่ ฃสมก. กำหนด โดยไม,
มเงื่อนไขใด ๆ และรวมถึงค่าปรับต่าง ๆ ตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใข้สืทธิ้บอกเลิก
สัญ ญาล้าองค์ก ารเห็น ว่าผู้ช นะประกวดราคาไม่อ าจปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาต่อ ไปได้ องค์การจะใช้ลิทธิ้บอกเลิก
สัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่
ต้องดำเนินการใหม่นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย
12. การรับประกันและบำรุงรักษาซ่อมแซม
เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 4
13. ข้อ สงวนลิทธในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2563 การลงนาม
ในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอบุนัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2563 แล้วเท่านั้น
13.2 เมื่อองค์การได้คัดเลอกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ล้า ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งสั่ง หรือ นำลิง ของมาเพื่อ งานจ้า งด้ง กล่า วเข้า มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่ร ัฐ มนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้ง การสั่งหรือนำลิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัด การให้ลิงชองด้งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิทธิใช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งชองนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกชองลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

รนโน1วขัน
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13.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์ก ารจะริบ หลัก ประกับ การยื่น ข้อ เสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ล้ามี) รวมหงจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรณีอ งค์ก ารมีค วามจำเป็น ไม่อ าจลงนามในสัญ ญาตามกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ซ นะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทิ้งสัน
13.4 องคการสงวนสิท ธิ้ท ี่จ ะแก้ไขเพิ่ม เติม เงื่อ นไข หรือ ข้อกำหนดในแบบสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น ี้ มีความขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไมมสิทธิ้เรียกร้องค่าใช้จายใด ๆ เพิ่มเติม
13.6 องค์ก ารอาจประกาศยกเลิก การจัด จ้า งในกรณีต ่อ ไปนี้ไ ด้ โดยที่ผ ู้ย ื่น 1ข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การไม่ได้
(1) องค์การไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้[นการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(2) มีก ารกระทำที่เข้า ลัก ษณะผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ช นะการจัด จ้า งหรือ ที่ไ ด้ร ับ การ
ดัด เลือกมีผ ลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อ'เสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
(3) การทำการจัด จ้า งครั้ง นี้ต ่อ ไปอาจก่อ ให้เกิด ความเสีย หายแก่อ งค์ก ารหรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่น ใบทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. ปัญ หาการขัด แย้ง หรือ การดีค วาม
ในกรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น ต้อ งตีค วามข้อ ใด หรือมีข ้อ ความใดที่โต้แย้งในประกาศประกวด
ราคา หรือ เอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่น ใดก็ต าม ซึ่งมีความจำเป็นต้องวินิจฉัยตัดสิน เพื่อให้การ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิทธึ๋ที่จะเป็นผู้
ดีความ และวินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซึ่งให้ถือเป็นอันเด็ดขาดและถืงที่สุด
15. การปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายและระเบีย บ
ใบระหว่างระยะเวลาการจ้า ง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเศร่งครัด
องค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ
...........
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BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ฃสมก. ระบบ ERP
พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
ตามประกาศ องค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร
ฃสมก. ระบบ ERP พร้อ มอุป กรณ์ ด้วยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา
จ้างด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
ว่า จ้างพัฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากร (ERP)wร้อมอุป กรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิน'โนเวช,น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๗๓,๒๙๕,๐๐0.๐๐ บาท (เจ็ดสิบสามล้านสองแสบเก้าหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม และภาษีอ ื่น ค่า
ขนส่ง ค่า จดทะเปีย น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 9 ° กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(บายสุร ะชัย _____ ]รสกุล)
ผู้อำนวยการองค์ก ารขนส่งมวลขนกรุงเทพ
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