
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกซนร่วมบริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(6-ร6โฟ06) - 

: **********************
๑. ความเป็นมา

ปจัจบุนัองคก์ารมกีารใหบ้รกิารชำระคา่ตอบแทนรถตูเ้อกซนรว่มบรกิารดว้ยระบบ 8111 ?ล7๓ อก* 
และเพ ือ่ เปน็การอำนวยความสะดวกในการทำธรุกรรมผา่นเครอืขา่ยอนิ เทอรเ์นต็ จงึมกีารพฒั นาการชำระ 
คา่ตอบแทนรถตูเ้อกซนุรว่มบรกิารผา่นระ่บบอเิลก็ทรอนกิส ์ (6-56โพอ่6) บนเวบ็ไซตห์ล์กัของหนว่ยงานทีส่ามารถ 
เช่ือมต,อกบัระบบธนาคารไดโดยมวีตัถปุระสงค ์ และประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รบั ดงันี ้
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพ ือ่พฒันาระปบการใหบ้รกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีชำระคา่ตอบแทนรถตูเ้อกขนรว่มบรกิาร 
ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ (6-56กฬ0่6) ตามนโยบายภาครฐั

๒.๒ เพือ่บรรลเุปา้หมายการใหบ้รกิารสาธารณะทีส่ะดวกและรวดเรว็ กอ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของ 
ภาคประขาสงัคม ปรบัปรงุคณุภาพบรกิารใหด้ขีีน้ ทำใหม้กีารใขท้รพัยากรอยา่งประหยดั เกดิความคลอ่งตวัในการ 
บรหิารงาน และสามารถนำซุอ้ยลู'ตา่ง .ๆ ' ไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจเซงินโยบายได้

๒.๓ เพือ่เปน็การเพิม่ซอ่งทางใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการตดิตอ่และขอรบับรกิารจากหนว่ยงาน 
๓. ซุอบเซุตงานและคุณลักษณะมีดังนี้

ผูร้บัจา้งตอ้งดำเนนิการรวบรวมความตอ้งการ วเิคราะหร์ะบบงาน ออกแบบ พฒันาซอฟตแ์วรพ์รอ้ม 
ทดสอบและตดิตัง้ระบบ ทำการ'ผกิอบรม ตามรายละเอยีดปรมิาณและคณุลกัษณะทีเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนดในของ 
เขตงาน (7 0 ?) ฉบบันี ้ทกุระบบสามารถทำงานรว่มกนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและมปีระสทิธภิาพ ตามหลกัวธิปีฏบิตัทิีด่ ี
และมาตรฐานวชิาชพีทีเ่กีย่วชอ้งภายใตค้วามรบัผดิขอบและคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งทัง้หมด โดยมขีอบเขตของการ 
ดำเนนิงานไมน่อ้ยกวา่ทีก่ำหนดไว ้ ดังต่อไปน้ี

๓.๑. เสนอรายละเอยีดแผนการดำเนนิงานตลอดระยะเวลาตามสญัญาจ้ๆ ง
๓.๒. สง่รายละเอยีดของบคุลากรทัง้หมดทีเ่ปน็ทมีปฏบิตังิานของผูย้ืน่ขอ้เสนอพรอ้มประวตักิารทำงาน 

และคณุวฒุกิารศกึษา ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงบคุลากรระหวา่งการจดัทำโครงฺการตอ้งมกีารแจง้เปน็ลายลกัษณ ์
อกัษรใหก้บัหนว่ยงาน ขสมก. รบัทราบภายใน ๑๕ วัน นบัตัง้แตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลง ซึง่ทมีปฏบิตังิานของผูย้ืน่ 
ขอ้เสนออยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย

๓.๒.๑. ผูจ้ดัการโครงการ โ?โ๐]6(ะ* เฬลกล3อโ) ตอ้งมปีระสบการทำงานดา้นเวบ็ไซตอ์ยา่งนอ้ย ๕ 
ปี และผา่นการบรหิารโครงการทีม่วีงเงนิไม'นอ้ยกวา่ ๕ ๐๐,๐๐๐.-บาท (หา้แสนบาทถว้น) ขึน้ไปไมน่อ้ยกวา่ ๓ 
โครงการ

๓.๒.๒. นกัวเิคราะหร์ะบบ (รVร*6๓  3กลIVร*) ตอ้งมปีระสบการการทำงานดา้นวเิคราะหร์ะบบ
อยา่งนอ้ย ๓ ปี

๓.๒.๓. นกัพฒันาเวบ็ไซต ์ (?โ๐3โล๓ ๓ อโ, ผ 6 ช อ6ห6๒เว6โ) ตอ้งมปีระสบการณก์ารทำงาน 
ดา้นพฒันาเวบ็ไซต ์อยา่งน อ้ย๒ ป 'ี

๓.๒.๔. นกัออกแบบเว็บไซต์ (ผ 6 เว อ6ร.เ3ท6โ) มปีระสบการณอ์ยา่งนอ้ย ๒ ปี 
๓.๓ ตอ้งวเิคราะห  ์ ออกแบบโครงสรา้งของระบบทีเ่หมาะสมและใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารใน 

โครงสรา้งตามผลการศกึษาระบบ และไดร้บัความเหน็ขอบจาก ขสมก.
๓.๓.๑. ตอ้งทำการออกแบบพฒันาเวบ็ไซตพ์รอ้มตดิตัง้ สำหรบัโครงการเวบ็ไซต ์ 6?ล7-56โพ0่6 

ภายใตข้ือ่โดเมนเดมิ เา**เวร://'ผผุ ุพ .เวกก*ล.ก๐.*เา รวมถงึจดัหา 0|ว6โล*เก3 575*6๓ และ ร๙ * ผลโ6 ทีใ่ชใ้นการ' 
พฒันาเวบ็ไซต ์หรอืการทำงานของเวบ็ดงักลา่ว

๓.๓.๒. รองรบั การส รา้งเวบ็ ไซ ตแ์บ บ  เฟน1*1เว๒ แลก3นล365 โดยสามารถกำห น ด อ6*นแ 
แลก3บล3อ ไดโ้ดยไมม่ผีลกระทบตอ่การแสดงผล



๓.๓.๓. รองรบัการเขา้รหสัภาษาแบบ ข !โ -๘ .^ ; '.
๓.๓.๔. มลีกัษณะเปน็แบบ ผ 6เว-เวล56 ลเวเว[ เ๐ล*!๐ท สามารถทำงานตามท ี่กำหนดผา่นทาง พ 6 ช 

เวโ๐พ 56โ โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งอาศยัโปรแกรมอืน่ นอกจาก โ๒ฐ-เท ของ 8โ๐พ56โ ท่ีนิยมใช้กันท่ัวไป 
๓.๓.๔. มี 8ล๐*;-6ทป ในลกัษณะของ ผเกป ๐พ 5 5*7*6 ขร6โ เท*:6โ*ล06 
๓.๓.๖. ส าม ารถ ท ำก ารก ำห น ด โค รงส รา้งข อ ง ผ 6 เว [วลฐ6 เป น็ แบ บ  7 6 ๓ [ว๒1:6โดยม ี

7 6 ๓ [ว๒1:6 ไม'นอ้ยกวา่ ๓ รูปแบบ สามารถใชค้วบคมุโครงสรา้งของเวบ็ไซตใํหมัลีกัษณะเปน็รปูแบบเดยีวกนั เซ่น 
กำหนด โเ63ป6โ, โ๐(ว*:6โ ๐โ เฬ6 ทน ตา่ง  ๆ ไตโ้ดย 76๓1ว๒*:6 สามารถทำการแกไขกำหนดคณุลกัษณ ะหรอื 
รายละเอยีดเฉพาะไต ้ และเมือ่ทำการเปลีย่นแปลง 76 ๓ เว๒*6 แลว้จะตอ้งไมก่ระทบ่กบัขอ้มลูภายใน นก*; ท่ีไต้มี 
การสร้างไว้แล้ว

๓.๓.๗. สามารถเปลีย่นส ี7*16๓6 ของเว็บไซต่ได้
๓.๓.๘. มรีะบบจดัการคลงัขอ้มลูหรอื 5โาฮโ6 ข้อมูล ทีส่ามารถนำแตล่ะรายการขอ้มลู (1*6๓) มา 

ใชใ้นหลาย  ๆ ส่วนของเว็บไซต์ไต้
๓.๓.๙. ดำเนนิการออกแํบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ โดยใชเ้ทคโนโลย ี ฤ65|ว๐ท5^6  อ65เฐท เพือ่ 

แสดงผลทีแ่ตกตา่งกนัออกไปบนอปุกรณแ์ตล่ะประเภท ใหเ้หมาะสมกบัขนาดและความละเอยีดของหนา้จอทีใ่ข ้
แสดงผลทีแ่ตกตา่งกนั ได้แก่ คอมพวิเตอร ์ ผ๐*6เว๐๐*; 7ลเว[6* ลทป 1\/เ๐เว!๒ 5๓ ลโ* โเา๐ท6

๓.๓.๑๐.สามารถแสดงแสดงรปูแบบหนา้จออยา่งถกูตอ้งกบัหลายเวบ็บราวเซอร ์ (ผ6เว 8โ๐พ56โ) 
บนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ [ต่ะ และเวบ็บราวเซอรบ์น 5๓ 3โ* โเา๐ก6 ลทป73ชเ6*ไดแ้ก ่ เท*6 โก6 * โXเว๒โ6 โ (10, 
1\/!๐211๒ โเโ6*๖X1 ร3*โ3โ1, 3กป (วิ๐๐ฐ๒ (Iเาโ๐๓6 ในเวอร์ฃัน่ลา่สดุ และหรอืตํา่กวา่เวอรซ์นสา่สดุ ลงไป ๑ เวอร์ฃ่ัน 

๓.๓.๑๑.ปรับปรุงการแสดงผลเวบ็ไซต ์ใหร้องรบัตามมาตรฐานเวบ็ไซตภ์าครฐั ((วิ๐V6๓๓6ท*
ผ 6เว51*6 5*3กปลโป) เวอร์ซัน่ลา่สดุ ณ ปจัจบุนั และผา่นการตรวจสอบมาตรฐานความสามารถเขา้ถงึและใช ้
ประโยขนไ์ต้ของเว็บไซต์ เา:**(ว://3x116๐^6โ .๐ล/๐เา6๐เ6โ อยา่งนอ้ยระดบั พ 0\(ว  ิ ๒.๐ 16ห6เ. เ - เ \  และผา่นการ 
ตรวจสอบโครงสรา้งและการวางโครงสรา้งของเอกสาร (1\;1ล1๒|วปล1!ป3*|'๐ก ร61ห่๐6)ของเว็บไซต์ โ!**)ว//ปฝิ[เปล*กโ.พ๓๐โ? 
และ ผา่นการตรวจสอบ (155 \๒1เปล*!๐ท 56โพ๐่6 ของเว็บไซต์ โ!**)ว5://!!เว53พ .พ ๓■ ๐โฐ/๐55พลแปล*๐โ

๓.๓.๑๒.ดำเนนิการพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยใชพ้ืน้ฐานเทคโนโลยไีม'ตํา่กวา่ แ7(\41 ๔, ๐55 ๓ ทีม่กีารใช ้
แพรห่ลาย สามารถเขา้ถงึขอ้มลูประเภทเสยีง หรอืภาพเคลือ่นไหวแบบตา่ง  ๆ ผา่นโปรแกรม ผ 6 ๖ 8โ๐พ56โได 
โดยตรงโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งลงโปรแกรมอืน่  ๆ เพิม่เตมิ และรองรบัการทำงานในรปูแบบ 1ป1๐[ว!๒ ผ6เว 8โ๐พ56โ ท่ี 
ทำงานบนมาตรฐาน *717/11 ๔ ข้ึนไป

๓.๔ จดัทำแผนการดำเนนิงานพฒันาเวบ็ไซต ์ นำเสนอแนวทาง และเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการพฒันาและ 
ปรับปรุงเว็บไซต ์ พรอ้มทัง้นำเสนอโครงร่าง (เฬ๐๐*; น)ว)

๓.๔ ออกแบบและพฒันาในสว่นของสถาปตัยกรรมระบบขอ้มลู (เท*0 โ๓ ล*!๐ท &โ๐โ!!*6๐*นโ6) และ 
บ / (บ56โ ^เว6โเ6ก๐6) 065เฐท ของเว็บไซต์ โดยจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

๓.๔.๑. โครงรา่ง (เฬ๐๐*; น)ว) ของเวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาแลว้เสรจ็ 
๓.๔.๒. 51*6๓ลเว ของเว็บไซต์ 
๓.๔.๓. VI/!โ6*โล๓ 6 ของเว็บไซต์ 
๓.๔.๔. อ3*ล*[๐พ อ!ลฐโล๓ ของเว็บไซต์ 
๓.๔.๔. 88 อเลฐโล๓

๓.๖ ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ "โครงการเวบ็ไซต ์6-561^/1๐6” ใหม้คีวามสวยงาม ทน้สมยั ใชง้าน 
งา่ย สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ี พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ทัง้ในเรือ่งการเชา้ถงึขอ้มลูตา่ง  ๆ และการ 
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ แสดงถงึภาพลกัษณท์ีด่ ี เปน็สากล และจะตอ้งมรีะบบและขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงันี้



๓

๓.๖.๑. ระบบแสดงขอ้มลูของ’“6-56^106” ’
๓.๖.๒. ระบบทะเบยีนประวตัริถ 
๓.๖.๓. ระบบตรวจสอบหนี ้
๓.๖.๔. ระบบลงทะเบยีนสมาซกิ 
๓.๖.๕. ระบบฐานข้อมลู 

๓.๗ การแสดงผลขอ้มลู
๓.๗.๑ ระบบแสดงขอ้มลูหนว่ยงาน จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงันี้

๓.๗■ ๑.๑ การแสดงผลสว่นผ'ุตดิต่อผใขง้าน (โโอก1: 8กป) มรายละเอยีด ดงันี ้
เว็บไซต์ 6-56โหเ06^ ^

- เกีย่วกบัหนว่ยงาน
- หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
- วธิกีารลงทะเบยีนสมาซกิ 1
- กจิกรรม I
- ตดิตอ่หนว่ยงาน !

๓.๗.๑.๒ การบรหิารจดัการระบบ (8ล(± 8ก่ีป) มรีายละเอยีดดงันี้
- สามารถเพิม่, ลบ แกไ้ขเมนหูลกัและเมนยู่อยไต้
- สามารถ เพิม่ แก้ไข หรือลบ เนือ้หาของระบบแสดงขอ้มลูหนว่ยงานไต้
- สามารถใส'ภาพและไฟลว์ดีโีอ!เพือ่ประกอบเนือ้หาขอ้มลู เชือ่มโยงโมดลู 

บรหิารจดัการไฟล ์ (1=116 เฬลกล36๓ 6ทโ) เพือ่นำขอ้มลูเนือ้หาไปแสดงผลทีห่นา้เว็บไซตไ์ต้
- สามารถอพัโหลด (บเว๒ลป) เพ ือ่แนบไฟลเ์อกสาร เชือ่มโยงโมดลูบรหิาร 

จดัการไฟล ์ (ฅ16 เฬลทลฐ6๓ 6ท!) เพือ่นำขอ้มลูเนือ้หาไปแสดงผลทีห่นา้เว็บไซตไ์ต้
๓.๗.๒ ระบบตรวจสอบประวัตริถ ดงันี้

๓.๗.๒.๑ การแสดงผลสว่นผูต้ดิตอ่ผใูขง้าน โ0 เก!: 8ทป) มรีายละเอยีด ดงันี้
- มกีารแสดงเสน้ทางเดนิรถตู ้สาย ต. /  เสน้ทางการเดนิรถ ตน้ทาง-ปลายทาง
- มจีำนวนทีม่อียูใ่นบจีจบุนั จำนวนรถวิง่แตล่ะวนั, จำนวนรถทีแ่จง้หยดุวิง่ 

จำนวนรถทีเ่กดิอบุตัเิหตุ
๓.๗.๒.๒ การบรหิารจดัการระบบ (8ล(± 8กป) มรีายละเอยีดดงันี้

- รองรบัการเพิม่ ลบ แก้ไข ขอ้มลูจำนวนรถ ตามความตอ้งการ
- สามารถกำหนดระยะเวลา ในการแกไ้ขข้อมลูรถไต้
- สามารถแกไ้ขสถานะ 8ทลเว(6/ 1}153เวเ6 ของขอ้มลูประวัตริถไต้
- รองรบัภาพอยา่งนอ้ย .1886 ?ผ!ธ 808 ลทป 018
- กำหนดลำดบัความสำคญัของขอ้ม่ลูประวตัริถไต้

1 - ออกรายงานประวตัริถไต้
๓.๗.๓ ระบบตรวจสอบหนี ้ดงันี้

๓.๗.๓.๑ การแสดงผลสว่นผูต้ดิตอ่ผูใ้ขง้าน (8โ๐ท1: 8ทป) มรีายละเอยีด ดงันี้
- มกีารแสดงหมายเลขทะเบยีนรถ /  ซือ่เจา้ของรถ/่ขือ่ผูค้รอบครองรถ
- มจีำนวนเงนิหนีค้า้งขำระแยกรายการ แยกประเภท รวมแตล่ะรายการ

แตล่ะประเภท 
ดอกเบีย้หนีค้า้งชำระ /  ยอดรวมดอกเบีย้ทัง้หมด



๓.๗.๔

๓.๗.๔

๓.๗.๓.๒ การบรหิารจดัการระบบ (8ล0^ ลาป) มีรายละเอยีดดงันี้
- รองรบัการเพิม่ ลบ แก!้ข รายก!!รหนีค้า้งชำระได้
- มรีะบบรองรบัการรับรองแก!้ฃชอ้มุลูของหวัหนา้งาน
- มปีระวตักิารแก!้ขขอ้มลู เวลา ว]ดป. ผู้อนญุาต
- สามารถออกรายงานการแก!้ขขอุ้ม่ลูไต ้ -

ระบบลงทะเบยีนสมาชกิ ดง้นี ้ ]
๓.๗.๔.๑ การแสดงผลสว่นผูต้ดิตอ่ผูใ้ขง้าน (^โ0เก1: เะทป) มรีายละเอยีด ดง้นี้

- มีซ่องให้ผู้สมัค่รสมาชิก ใส่ ซ่ือ นามสกุล อเีมลล ์ จากหนา้เวบ็ไซต่
- ผูส้มคัรตอ้งสามารถเลอืกกลุม่ขอ้มลูและภาษาของขอ้มลูทีต่อ้งการได้

๓.๗.๔.๒ การบรหิารจดัการระบบ (8ล0เง [ะกุป) มรีายละเอยีดดง้นี้
- รองรบัการเพิม่ ลบ แก!้ข ข้อมลูสมาชิกไต้
- มรีะบบรองรับการแนบไฟล ์ เอก]สารต่าง ๆ
- สามารถ [ะXIว0 ก: แร* รายซือ่อีแแลล ์ เบีน'ไฟล์สกุล 6X061, 05\/ ไต ้

ระบบฐานขอ้มลู จะตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้]มลูอย่างนอ้ย ดง้นี้
๓.๗.๔.๑ เปน็ระบบจดัการฐานขอ้มลูเชงิลรั. พันธ์
๓.๗.๔.๒ สามารถทำงานบนระบบปฏบิตักิาร ผเกปอผร ๐โ นกนX
๓.๗.๔.๓ มโีปรแกรมทีส่ามารถจดัการฐานขอมลูในลกัษณะ ธบเ
๓.๗.๔.๔ สนบัสนนุการเชือ่มต่อเครือข่ายโด]ยใช้!พรโตคอล !0 ? /!? , เก !!? , เๆ !
๓.๗.๔.๔ รองรับรหสัข้อมูลแบบ บา!-๘ ,!^๖๒ ๐ลทป\/Vเทปอผร-๘๗๔ไตเ้ปน็อยา่งนอ้ย 
๓.๗.๔.๖ สามารถเกบ็ขอ้มลูและแสดงผลไตท้ัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ มรีะบบจดัเรยีง 

ภาษาไทยตามพจนานกุรมฉบบับราขบณัฑติยสถาน
๓.๘ เว็บไซต์ที,จ ัดทำสามารถให ้ผ ู้ใข ้ อ๐ผ ก ๒ลป แบบฟอร์มและ1ข้อมูลต่าง  ๆ ของหน่วยงานไต้ 

พร้อมทั้งสามารถปรับปรุง หรือแก้ไขไฟล์สำหรับดาวน้โหลดไดโดยผู้ดูแลระบบ
๓.๙ เสนอแผนการดำเนนิงานบรหิารเนือ้หาและบำรงุร!ัเ!ษาเวบ็ไซต ์ (/ฟลเท*6 กลก06) ในอนาคตหลงั 

สิน้สดุระยะเวลารบัประกนัผลงานตามขอบเขตงานนี ้โดยใหเ้สนอแผนการดำเนนิงานและคา่ใชจ้า่ยแบบรายป ี เป็น 
ระยะเวลา ๒ ปี ทัง้นี ้ขสมก. สงวนสทิธิใ้นการทีจ่ะว่าจ้างใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอดแูลตามทีเ่สนอหรอืไมก่ไ็ด้
๔. ความต้องการด้านความปลอดภัย

๔.๑. ตอ้งรกัษาความลบั และไมน่ำเนือ้หาขอ้มลู รปูภาพ และข้อมูลใด  ๆ ของ ขสมก. ไปเผยแพร่โดยไม่ไต้รับ 
อนญุาต I

๔.๒. ตอ้งรบัประกนัโปรแกรมทีน่ำเสนอทัง้หมด ต้องเป็นโปรแ]กรมท่ี ขสมก. มสีทิธนิำเสนอไตต้ามกฎหมาย 
และหากเปน็โปรแกรมทีม่ลีฃิสทิธิ ้ รวมทัง้ภาพทีป่ระกอบในเว็บไซต ์ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตุอ้งดำเนนิการให ้ ฃสมก. ไต้สิทธ้ี 
โดยขอบธรรมในการใขโ้ปรแกรมหรอืภาพดง้กลา่ว และตอ้งรบัผดิขอบในกรณมีกีารกลาวหาฟอ้งรอ้งคา่เสยีหายใดๆ 
จากเจา้ของลฃิสทิธท่ีนำมาใช้

๔.๓. ผลงานการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตใ์หถ้อืเปน็ลขิสทิธีฃ้อง ขสมก. โดย ฃสมก. สามารถนำส่วนหน่ึง 
ส่วนใด หรือทัง้หมดของช้ินงานไปเผยแพร่ในสือ่อ่ืนไต้

๔.๔. ตอ้งมรีะบบจัดการ 1๐5 ค 16 การเข้าไปปรันปรุง เปล่ียนแป'ลงข้อมูล ตอ้งสามารถเรยีกดขูอ้มลู แ๐ฐ ค 16



๔.๕. มคีวามสามารถปอ้งกนัภยัทางดว้นิเัว็บ ’(56อนโ!*)' ผ 6 เว วเวน031:101ๆ ) ไดเ้ปน็อยา่งนอ้ยดงันี้
- 0โ๐55 51*6 5อโเ[ว*เกฐ
- 5 0 1  -  เท]60*เอก
- ?แ ? -  เก]6อ*!อก
- แ71ฬ่I -  อออเ6 เท]6อ*!อก
- แาโ1? *๒5|วอก56 5[ว11**1ก5
- 1=1๒ เกอ๒5*เอก
- อเโ6อ*๐โ)/ * 1 ^ 6 โรล1

๕. เง่ือนไขการ'ฝืกอบรมและการสนับสนุน 
๕.๑ ด้านเอกสาร

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังนี้
- เอกสารการออกแบบบระบบ, อล*อ อ!อ*!อทลโ)/, 5๐นโอ6 (1๐0๒ และคู่มือใช้งาน
- เอกสารการอนุญาตใช้สิทธึ้โปรแกรมทั้งหมดจัดทำในรูปแบบ (แลโอ) ออ[ว)/) จำนวน ๕ ชุด และใน 

รูปแบบสื่อบันทึกข้อมูล (5๐** ออ[ว)/) เข่น แผ่น 0 0  ๐โ อ\70 ๐โ 1=๒5*1 (อ)หV© จำนวน ๕ ชุด
๕.๒ ด้านการ'ผิกอบรม

๕.๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดการผิกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ฃสมก. ระดับผู้ใข้งานและผู้บันทึกข้อมูลอย่าง 
น้อย ๒๐ คน ในด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ ให้มีความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยในหัวข้อต่อไปนี้

๕.๒.๑.๑ การใช้เครื่องมือการจัดการเว็บ (ผ 6 เว ^อโเลเ. 1\/เลกลฐ6๓ 6ก*)
๕.๒.๑.๒ การใช้งานสำหรับผู้ใข้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. ตามสิทธิ้ที่กำหนด 

๕.๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดการผิกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. ระดับผู้ดูแลระบบอย่างน้อย ๕ คน 
ในด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติการให้มีความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ย่างน้อยในหัวข้อต่อไปนี้

๕.๒.๒.๑ การใช้เครื่องมือในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
๕.๒.๒.๒ การใช้งานสำหรับผู้ดูและระบบทางด้านเทคนิค 

๕.๓ ด้านการให้คำแนะนำและคำปรึกษา
- ผ ู้ย ื่นข้อเสนอต้องเสนอรายขื่อผู้ชำนาญการที่ร ับผิดชอบในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเมื่อ 

ฃสมก. ต้องการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม รวมถึงแก้ไขป้ญหา หรือวิธีการที่จะแก้ไขป้ญหาการใช้งานบนเว็บไซต์ของ 
ฃสมก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบได้ทุกวัน และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบงานทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๗. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการชำระเงินแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังน้ี

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบงานทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของ ขสมก. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๗.๑ งวดท่ี ๑ ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบงานดังนี้

- แผนการดำเนินโครงการ (เ3โอ]ออ* ก)
๗.๒ งวดท่ี ๒ ร้อยละ ๓๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบงานดังนี้ 

๗.๑.๑ เอกสารยืนยันความต้องการกับผู้ใข้ (Vล(เอ)ล*!อก ^65น1*)
๗.๑.๒ เอกสารสรุปความต้องการของระบบ (เ1๒ชุน!โอ๓ 6ก* 5|ว6อ!*เอล*เอก)
๗.๑.๓ เอกสารออกแบบระบบงาน (5๐**ผลโ6 อ65เ5ท) ประกอบดว้ย



๖

* แผนภาพแสดงขัน้ตอนการทำงาน (ฟ ๐โ^(ใ.0ผ อ!อฐโ3๓)
* การออกแบบหนา้จอ (รเ:โ66ท อ65เ5ท)
* การออกแบบรายงาน (เริอเวอโเ 065เ3ท)
* แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู (^กบ^  ^6๒1:1005[าแว อ!3ฐโ3๓)
* พจนานุกรมข้อมูล (031:3 0!(ะ1:!๐กลทุ/)
*  รายงานการตดิตัง้เวบ็ไซต์
* รายงานผลการจดัเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ำเปน็ตอ่การใชง้าน 

๗.๓ งวดที ่ ๓ รอยละ ๓๐ ของวงเงนิคา่จา้งทัง้หมด เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสง่งานดงันี้
๗.๓.๑ เอกสารแสดงตวัอยา่งชดุขอ้มลูทีใ่ขท้ดสอบ (7651: 03565 3กป 7651: ?โ006ปนโ65)
๗.๓.๒ เอกสารบนัทกึการตรวจสอบยอ้นกลบัของระบบ 
๗.๓.๓ ผลการทดสอบระบบงาน (7651: (ใ6|ว0โ1:)

๗.๔ งวดที ่ ๔ รอ้ยละ ๒๐ ของวงเงนิคา่จา้งทัง้หมด เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสง่งานดงันี ้
๗.๔.๑ รายงานผลการจดัแกอบรมตามหลกัสตูรทีก่ำหนด 
๗.๔.๒ สง่ค'ูมือการใชง้านสำหรับผู้ใข้ (รอบ:ีผ3โ6 บ56โ 0๐(ะน๓ 6เา1:)
๗.๔.๓ สง่คูม่อืปฏิบัติงานสำหรับผูด้แูลระบบ (เ3โอส่ชช: 0เว6โ3ป๐ก 6น10เ6) ‘
๗.๔.๔ คูม่อืการบำรงุรกัษาระบบงาน (1\/เลเท■ เ:6 ก31า66 อ0(ะน๓6ท1:)
๗.๔.๔ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (เ^โอฐโอ55 ร1:ล1:น5 อ0(ะน๓ 6ท!:)
๗.๔.๖ รอนโอ6 0๐อเ6 ท้ังหมดท่ี ฃสมก. สามารถนำมาใชใ้นการปรับปรุงแกไํขได ้

๘. วงเงินในการจัดหา
ใชง้บประมาณประจำป ี ๒๔๖๔ วงเงนิ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจด็แสนบาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 

๙. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใชเ้กณฑร์าคาตํา่สดุ 

๑๐. จัดทำราคากลาง
เนือ่งจากราคากลางของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ไมม่รืายละเอยีดคณุลกัษณะตามทีก่ำหนด 

จงึสบืราคากลางจากบรษิทัตามทอ้งตลาด ๓ บริษัท และนำราคาตํา่สดุมาเปน็ราคากลางในครัง้นี ้
๑๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๑๑.เ2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑(ฐ).ดา ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๑๑.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนขอ้เสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เนือ่งจาก 

เปน็ผูท้ีไ่ม'ผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ ตามระเบยีบท,ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 
กำหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๑.๔ ไม'เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว็ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐ 
ใน'ระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที,ผูท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจั้ดการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ผู้บริหารผู้มือำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๑๑.๖ มีคุณสมบัติและไม,มลีกัษณะตอ้งหา้มตามท,ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจาณเุบกษา

๑๑.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์



๑๑.๘ ไม,เปน็ผูท้ีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักปัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กอ่งคก์าร ณ วันย่ืนข้อเสนอ 
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมในการย่ืนข้อเสนอคร้ังน้ี

๑๑.๙ ไม่เป็นผู้ท่ี'ได้'รับเอกสิท&หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มี 
คำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๑.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (เวิเ6(±-0กเ(ะ (วิ๐V6I'ทเากอก1: 
?!'(วอนโอ๓ อก* ะ อ-(วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม'อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชรีายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๑.๑๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไตรั้บคดัเลือกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิแตล่ะ 
คร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๑.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องฝ็หนัฺงสือแต่งต้ังเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ ์ เพ่ือใข้ในการ 
ย่ืนเสนอราคาคร้ังนี้

๑๑.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะท่ีกำหนดตามข้อกำหนดท่ัวไป พร้อมระบุ 
ซ่ือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบโดยตรง และเบอร์โทรคัพทํติดต่อ โดยระบเุอกสารอ้างอิงตามตัวอย่าง ดังน้ี

รายละเอยีดที ่
ฃสมก. กำหนด

รายละเอยีดทีผู่ ้
ประสงค์ จะเสนอ 

ราคาเสนอ

ตรงตามรายละเอยีด 
ท่ี ฃสมก. กำหนด

ดกีว่ารายละเอยีดที ่
ขสมก.กำหนด

เอกสารอ้างอิง 
(ระบุเลขท่ีหน้า, ข้อ)

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไตท้ี่
ซ ือ่ผ ูต้ดิตอ่............. ..(บรษิทั)....................... โทรศพัท์............. :........ (บริษัท),

องคก์ารขนสง่มวลซนกรุงเทพ
.......... /......... /...........

๑๒.การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับประกันการขำรุดบกพร่องของ ซอฟต์แวร์และ อาร์ดแวรฺระบบทั้งหมดในโครงการให้อยู่ใน 

สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดขำรุดบกพร่อง ให้รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม,เกินเดือนละ ๘ 
ช่ัวโมง หรือ ร้อยละ ๕ ของเวลาใข้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่า มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม'สามารถใช้งานระบบได้ในส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น เป็นรายชั่วโมง'ในอัตราร้อยละ 
๐ .๑ ๐ ของอัตราค่าจ้างทั้งโครงการโดยขำระให้แก'ผู้ว ่าจ้างภายใน ๑ ๔ วัน นับตั้งแต่ผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้าง 
รับทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจากหลักประกันสัญญาไต้

๑๓.ค่าปรับ
กรณีผู้ใหัเข่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในระยะเวลาที,กำหนดไว้ ผู้ให้เข่าต้องเสีย 

ค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าเข่าทั้งหมดตามสัญญา นับจากเวลาที,ได้รับแจ้งจาก ขสมก. 
จนถึงเวลาที่ผู้ให้เข่าดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.ข้อสงวนสิทธ๋ึ
๑๓.๑ ฃสมก. ขอสงวนสิทธิโนการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เข่าทราบ 

ล่วงหน้าไม'น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เข่าจะไม'สามารถเรียกร้องค่าเสืยหาย ค่าซดเขยหรือเงินใด  ๆ
จาก ฃสมก. ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดย ขสมก. จะขำระค่าเข่าจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาเท่านั้น



๑๓.๒ องคก์ารทรงไวซ้ึง่สทิธจิะยกเลกิโครงการทีย่งัมไิดล้งนามในสญัญาไดท้กุเมือ่ และองคก์ารทรงไว้ซึง่สทิธทิี ่
จะยกเลกิการทำสญัญาจากผูม้สีทิธเิสนอราคา หรอืผูช้นะเสนอราคาไดท้กุเมือ่ โดยผูม้สีทิธเิสนอราคาหรอืผูช้นะการ 
เสนอราคาไมม่สีทิธฟิอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใด  ๆ จากองคก์าร 

๑๕.ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่
ฃือ่ผูติ้ดต่อ : บางมชัฌมิา รัตนศรืมหาโพธ้ี [ะ-/ฬล!I: 5๐๐เล!1:!๓(ฐ)เา๐'!:๓ล![.๐๐๓
โทรศัพท ะ ๐๒-๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๔๑๓ โทรสาร : ๐๒-๒๔๖-๗๐๔๗
ทีอ่ยูเ่จา้ของงาน/โครงการ : สำนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนสง่มวลซนกรุงเทพ
เลขที ่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
หากทา่นตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ ์ หรอืมคีวามเหน็เกีย่วกบัโครงการดงักลา่ว โปรดใหค้วามเหน็เปน็
ลายลกัษณอ์กษรหรอืทาง 6-๓311: 5๐ป31'เ:1๓@1า๐'!:๓ล![.๐๐๓ มายงั ฃสมก. โดยเปดีเผยตวั



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งองิ) 
ในการจดัซือ้จดัจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง

๑. ขือ่โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารขำระคาตอบแทนรถตูเ้อกซนรว่มบรกิารผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์
(6-56โพอ่6)

๒. หนว่ยงานเจา้ของโครงการ สำนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ารขนสง่มวลขนกรุงเทพ 
๓. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร เปน็เงิน ๗๐^),๐๐0 บาท แจด็แสนบาทถว้น)
๔. วนัทีก่ำหนดราคากลาง (ร าค าอ า้งอ งิ )....^ ....^^?.^ .^ ...!?? .® ^^

เปน็เงนิ ่ ๖๙๔,๕๐๐ บาท (หกแสนเถา้หมืน่หา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษมีลคา่เพิม่ 
๕. ■ แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งองิ) เนือ่งจากราคากลางของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ไม'มีการ 

กำหนดราคากลางตามคณุลกัษณะทีก่ำหนด จงึสบืราคาจากทอ้งตลาด จำนวน ๒ บริษัท ได้แก่ 
๕.๑.บริษัท เบสท์ เอค็ซเ์พริท์ อินฟอร์ิเมซัน่ เทคโนโลย.ีจำกดั 
๕.๒. บจก. มเีจรญิ เทคโนโลยี จำกดั - '
๕.๓. ๐ วเฬเ3’7ญ*อัเผธ 00.,170.

๖. รายขือ่เจา้หนา้ทีผู่ส้บืหาราคากลาง (ราคาอา้งองิ)
๗.๑ นายยงยทุธ พันธ์สวัสด้ี 
๗.๒ นางนาฏญา . อู'แสงทอง 
๗.๓ นาวสาวปทัมา สขุสะอาด


