ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดอ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.

ขื่อโครงการพัฒนาระบบการให้บริการขำระค่าตอบแทนรถตู้เอกขนร่วมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6-56โพ ่0 6)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๐^,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้า งอิง )....^....^^^^...!?.!?^,^
เป็นเงิน ๖๙๕,๔๐๐ บาท .(หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่มีการ
กำหนดราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๒ บริษัท ได้แก่
๕.๑.บริษัท เบสท์ เอ็คซ์เพิร์ท อินฟอร์เมซั่น เทคโนโลยี จำกัด
๕.๒.บจก. มีเจริญ เทคโนโลยี จำกัด
- ๕.๓.(101\/เ?
□ ว.,170.
๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้สืบหาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๗.๑ นายยงยุทธ พันธ์สวัสดิ้
๗.๒ นางนาฏญา อู่แสงทอง
๗.๓ นาวสาวปีทมา สุขสะอาด
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โครงการพัฒนาระบบการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกชนร่วมบริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (6-56^06)
**********************

๑. ความเป็นมา
ปัจจุบันองค์การมีการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกซนร่วมบริการด้วยระบบ 8111 กลV๓6ก1:
และเพื่อ เป็น การอำนวยความสะดวกในการทำธุร กรรมผ่านเครือ ข่ายอิน เทอร์เน็ต จีงมีก ารพัฒ นาการชำระ
ค่าตอบแทนรถตู้เอกชนร่วมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (6-56โหเกอ) บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบธนาคารไดโดยมีวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒ นาระบบการให้บ ริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกซนร่วมบริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (6'56ภ/เกอ) ตามนโยบายภาครัฐ
๒.๒ เพื่อบรรลุเปัาหมายการให้บริการสาธารณะที่สะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมชอง
ภาคประซาสังคม ปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีขึ้น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน และสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเซิงนโยบายได้
๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มซ่องทางให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและขอรับบริการจากหน่วยงาน
๓. ชอบเขตงานและคุณลักษณะมีดังนี้
ชอบเขตการจัดจ้าง
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์พร้อม
ทดสอบและติดตั้งระบบ ทำการแกอบรม ตามรายละเอียดปริมาณและคุณลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดในของ
เขตงาน ('โ08) ฉบับนี้ ทุกระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ตามหลักวิธีปฏิบัติที่ดี
และมาตรฐานวิซาชีพที,เกี่ยวช้องภายใต้ความรับผิดขอบและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด โดยมีขอบเขตของการ
ดำเนินงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ตังต่อไปนี้
๓.๑. เสนอรายละเอียดแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
๓.๒. ส่งรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดที่เป็นทีมปฏิบัติงานของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประวัติการทำงาน
และคุณวุฒิการศึกษา ในกรณีที'มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระหว่างการจัดทำโครงการต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กับหน่วยงาน ฃสมก. รับทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทีมปฏิบัติงานของผู้ยื่น
ข้อเสนออย่างน้อยต้องประกอบด้วย
๓.๒.๑. ผู้จัดการโครงการ (8โ0)อก•เ: เทํลกล•ฐ6โ) ต้องมีประสบการทำงานด้านเว็บไซต์อย่างน้อย ๕
ปี และผ่านการบริหารโครงการที่มีวงเงินไม่น้อย ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ
๓.๒.๒. นักวิเคราะห์ระบบ (ร/ร■ เ:อกา ลกล!./5*) ต้องมีประสบการการทำงานด้านวิเคราะห์ระบบ
อย่างน้อย ๓ ปี
๓.๒.๓. นักพัฒนาเว็บไซต์ (8โ๐3โล๓๓©โ, ผอเว เวอหอ๒เวรโ) ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
ด้านพัฒนาเว็บไซต์ อย่างน้อย ๒ ปี
๓.๒'.๔. นักออกแบบเว็บไซต์(พ6[ว ออรเฐทอโ) มีประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ป ี'
๓.๓ ต้องวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของระบบที'เหมาะสมและให้สอดคล้องกับการให้บริการใน
โครงสร้างตามผลการศึกษาระบบ และไต้รับความเห็นขอบจาก ฃสมก.
๓.๓.๑. ต้องทำการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการเว็บไซต์ อ!3ล/-รอก/เกอ
ภายใต้ขื่อโดเมนเดิม เาบ-เาร://'พ พ พ.!ว๓•๒■ ก๐.'ปา รวมถึงจัดหา 0|ว6โล'!:เก5 ร/ร-!:อโก และ รกเบผลโอ ที'ใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ หรือการทำงานของเว็บตังกล่าว
๓.๓.๒. รองรับ การสร้า งเว็บ ไซต์แ บบ [ฬนพ[ว๒ 1ลท3นลฐอร โดยสามารถ กำห่นด [วอ!บ!.!:
บลก3นลฐ6 ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงผล

๒
๓.๓.๓. รองรับการเข้ารหัสภาษาแบบ ง !? -๘

๓.๓.๔. มีลักษณะเป็นแบบ ผ6เว-ชล56 ลเว)ว[เอลปอก สามารถทำงานตามท ี่กำหนดผ่านทาง ผอเว

เวโ๐พร6โ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมอื่น นอกจาก 8๒ฐ-เท ของ 8โ๐'พร6โ ที่นิยมใช้กันทั่วไป
๓.๓.๔. มี 8ฝ็อ๒6ทป ในลักษณะของ \!\/เกฟอผร 5ปฺ/๒ บ56โ เก!:6ศัลอ6
๓.๓.๖. สามารถทำการกำหนดโครงสร้า งของ ผอเว)วลฐ6 เป็น แบบ 76๓1ว[ล!:6 โดยมี
76๓[ว1ล1โ6 ไม่น้อยกว่า ๓ รูปแบบ สามารถใช้ควบคุมโครงสร้างของเว็บไซต์ให้มีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกัน เข่น
กำหนด แ6ลป6โ, 8๐๐1:6โ. อโ ฬ6กน ต่าง ๆ ไดโดย 76๓1ว๒1:6 สามารถทำการแกํใขกำหนดคุณ ลักษณะหรือ
รายละเอียดเฉพาะได้ และเมื่อทำการเปลี่ยนแปลง 76๓ [ว๒1:6 แล้วจะต้องไม่กระทบกับข้อมูลภายใน นก^ ที่ได้มี
การสร้างไว้แล้ว
๓.๓.๗. สามารถเปลี่ยนสี 7(า6๓ 6 ของเว็บไซตได้
๓.๓.๘. มีระบบจัดการคลังข้อมูลหรือ 5เาลโ6 ข้อมูล ที่สามารถนำแต่ละรายการข้อมูล (11:6๓) มา
ใช้ในหลา'ย ๆ ส่วนของเว็บไซตได้
๓.๓.๙. ดำเนิน การออกแบบและพัฒ นาเว็บ ไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี 865เว0ท5เห6 เวอรเฐท เพื่อ
แสดงผลที่แตกต่างกันออกไปบนอุปกรณ์แต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับขนาดและความละเอียดของหน้าจอที่ใช้
แสดงผลที่แตกต่างกัน ได้แก' คอมพิวเตอร์ ผอ1:6เวออ^ 7ลช๒1 ลกป เฬ๐ช!๒ 5๓ลศั 8เา(วก6
๓.๓.๑๐.สามารถแสดงแสดงรูปแบบหน้าจออย่างถูกต้องกับหลายเว็บบราวเซอร์ (ผ 6ช 8โ๐ห/ร6โ)
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 8^ และเว็บบราวเซอร์บน 5๓ลศั 81า๐ก6 ลทป7ลเว๒1ได้แก่ เก!:6โก61 8x 1ว[อโ6โ(18),
เฬอฟ[[ล 8!โ6ศั) /, รล๒กิ, ลกป ธออฐ๒ (11าโ๐๓ 6 ในเวอร์ขั่นล่าสุด'และหรือตํ๋ากว่าเวอร์ซั่นล่าสุด ลงไป ๑ เวอร์ซั่น
๓.๓.๑๑.ปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซต์ ให้รองรับตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (ธ 0ห6โท๓ 6ก1 ฬ 6เวร.!■ เ:6 5๒กปลโป) เวอร์ซั่นล่าสุด ณ ปัจจุบัน และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความสามารถเช้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ของเว็บไซต์ เาป)ว://ลXเา6อ^6โ■ อล/อเา6อ[6โ อย่างน้อยระดับ
๒.๐ ป6ห6เ /ฬ /\ และผ่านการ
ตรวจสอบโครงสร้า งและการวางโครงสร้า งของเอกสาร (ศั!ลโ^นเว\/ล[เปลปอก ร6โหเ06) ของเว็บ ไซต์
เาป)ว://Vล[เปล!:๐โ.พ๓.๐โฐ แ ล ะ ผ ุ ' า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 055 Vล[เปลปอก 5อ™เอ6 ข อ ง เ ว ๘บไซต์
เาปเวร://)!เวรลพ.พ๓.(วโฐ/อธร-Vล[เปล!:๐โ
๓.๓.๑๒.ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้พื้นฐานเทคโนโลยีไม'ตํ่ากว่า 1717/11 ๔, อรร ๓ ที,มีการใช้
แพร่หลาย สามารถเข้าถึงข้อมูลประเภทเสียง หรือภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม ผ 6เว 8โ๐ผ่56โ ได้
โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอื่น ๆ เพิ่มเติม และรองรับ่การทำงานในรูปแบบ เฬอเว![6 พ 6เว 8โ๐พ56โที่
ทำงานบนมาตรฐาน เ-โโเฬเ- ๔ ขึ้นไป
๓.๔ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ นำเสนอแนวทาง และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมทั้งนำเสนอโครงร่าง (เฬออ^ น)ว)
๓.๔ ออกแบบและพัฒนาในส่วนของสถาปัตยกรรมระบบข้อมูล (เท!7๐โ๓ลปอก /\โอ!า!!6อ๒ โอ) และ
ข X (ชร6โ 8X1วอกิ6 ทอ6) 062'ฐเา ของเว็บไซต์ โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
๓.๔.๑. โครงร่าง (เฬออ^ น)ว) ของเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ
๓.๔.๒. 511:6๓ลเว ของเว็บไซต์
๓.๔.๓. ผเโ6ศัล๓6 ของเว็บไซต์
๓.๔.๔. อล๒ศัอ พ อเลฐโล๓ ของเว็บไซต์
๓.๔.๔. 88 เวเลฐโล๓

๓.๖ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ‘'โครงการเว็บไซต์ 6-561^/106” ให้มีความสวยงาม ท้นสมัย ใช้งาน

ง่าย สอดคล้องกับเทคโนโลยี พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในเรื่องการเช้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และการ
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสากล และจะต้องมีระบบและข้อมูลอย่างน้อยดงนี้'
๓.๖.๑. ระบบแสดงข้อมูลของ “6-561^106”
๓.๖.๒. ระบบทะเบียนประวัติรถ
๓.๖.๓. ระบบตรวจสอบหนี้
๓.๖.๔. ระบบลงทะเบียนสมาซิก
๓.๖.๕. ระบบฐานข้อมูล

๓.๗ การแสดงผลข้อมูล

๓.๗.๑ ระบบแสดงข้อมูลหน่วยงาน จะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
๓.๗■ ๑.๑ การแสดงผลส่วนผู้ติดต่อผู้ใช้งาน (8โ๐ก1: 5กป) มีรายละเอียด ดังนี้
เว็บไซต์ 6-ธ6โ\ง่06
- เกี่ยวกับหน่วยงาน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการลงทะเบียนสมาซิก
- กิจกรรม
- ติดต่อหน่วยงาน
๓.๗.๑.๒ การบริหารจัดการระบบ (8ล0เ0 &าช) มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถเพิ่ม, ลบ แค้ไขเมนูหลักและเมนูย่อยได้
- สามารถ เพิ่ม แค้ไข หรือลบ เนื้อหาของระบบแสดงข้อมูลหน่วยงานได้
- สามารถใส,ภาพและไฟล์วิด ีโอเพื่อ ประกอบเบื้อ หาข้อ มูล เชื่อมโยงโมดูล
บริหารจัดการไฟล์ (8116 /ฬลเาลฐ6๓6ท!) เพื่อนำข้อมูลเนื้อหาไปแสดงผลที'หน้าเว็บไซต็ได้
- สามารถอัปโหลด (บ(ว(๐ลป) เพื่อแนบไฟล์เอกสาร เชื่อมโยงโมดูลบริหาร
จัดการไฟล์ (คเ6 [เ/เลกลฐ6๓6ก'1โ) เพื่อนำข้อมูลเนื้อหาไปแสดงผลที่หน้าเว็บไซตได้
๓.๗.๒ ระบบตรวจสอบประวัติรถ ดังนี้
๓.๗.๒.๑ การแสดงผลส่วนผู้ติดต่อผู้ใข้งาน (8โ0ท1: 8ทป) มีรายละเอียด ดังนี้
- มีการแสดงเส้นทางเดินรถตู้ สาย ต. / เส้นการเดินรถ ต้นทาง-ปลายทาง
-มีจำนวนที่มีอยู่ในบีจจุบัน จำนวนรถวิ่งแต่ละวัน, จำนวนรถที่แจ้งหยุดวิ่ง
จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ
๓.๗.๒.๒ การบริหารจัดการระบบ (8ล0เง เะทป) มีรายละเอียดดังนี้
- รองรับการเพิ่ม ลบ แค้ไข ข้อมูลจำนวนรถ ตามความต้องการ
' - สามารถกำหนดระยะเวลา ในการแค้ไขข้อมูลรถได้
- สามารถแค้ไขสถานะ 8ทลเว๒/ว!รล!ว๒ ของข้อมูลประวัติรถได้
- รองรับภาพอย่างน้อย ม่8 86 8ผ6 808 ลทป ดเ8
- กำหนดลำดับความล้าคัญฃองข้อมูลประวัติรถได้
- ออกรายงานประวัติรถได้
๓.๗.๓ ระบบตรวจสอบหนี้ ดังนี้
๓.๗.๓.๑ การแสดงผลส่วนผู้ติดต่อผู้ใข้งาน (8โ๐ก1: 8ทป) มีรายละเอียด ดังนี้
- มีการแสดงหมายเลขทะเบียนรถ / ขื่อเจ้าของรถ/ซื่อผู้ครอบครองรถ

แต่ละประเภท

- มีจำนวนเงินหนี้ค้างชำระแยกรายการ แยกประเภท รวมแต่ละรายการ

- ดอกเบี้ยหนี้ค้างชำระ / ยอดรวมดอกเบี้ยทั้งหมด
๓.๗.๓.๒ การบริหารจัดการระบบ (8ล(ะ1ง 5ทฟ) มีรายละเอียดดังนี้
- รองรับการเพิ่ม ลบ แกไข รายการหนี้ค้างชำระไค้
- มีระบบรองรับการรับรองแกไขข้อมูลของหัวหน้างาน
- มีประวัติการแกไขข้อมูล เวลา วดป. ผู้อนุญาต
- สามารถออกรายงานการแกไขข้อมูลไค้
๓.๗.๔ ระบบลงทะเบียนสมาซิก ดังนี้
๓.๗.๔.๑ การแสดงผลส่วนผู้ติดต่อผู้ใฃ้งาน (8โ๐ก* 8กฟ). มีรายละเอียด ดังนี้
- มีซ่องให้ผู้สมัครสมาซิก ใส่ ซื่อ นามสกุล อีเมลล์ จากหน้าเว็บไซต์
- ผู้สมัครต้องสามารถเลือกกลุ่มขอ้มูลและภาษาของข้อมูลที่ต้องการได้
๓.๗.๔.๒ การบริหารจัดการระบบ (8ล0เง 8กฟ) มีรายละเอียดดังนี้
- รองรับการเพิ่ม ลบ แกไข ข้อมูลสมาซิกไต้
- มีระบบรองรับการแนบไฟล์ เอกสารต่าง ๆ
- สามารถ 8x1ว๐ฟ: แร! รายซื่ออีเมลล์ เบีน'ไฟล์สกุล 6X061, 05ห ได้
๓.๗.๔ ระบบฐานข้อมูล จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
๓.๗.๔.๑ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเซิงสัมพันธ์
๓.๗.๔.๒ สามารถทำงาบบนระบบปฏิบัติการ ผเทฟ๐ผร 0โ นกนX
๓.๗.๔.๓ มีโปรแกรมที่สามารถจัดการฐานข้อมูลในลักษณะ ธบเ
๓.๗.๔.๔ สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้โพรโตคอล 7^8/I8, 1-1178, 878
๓.๗.๔.๔ รองรับรหัสข้อมูลแบบ บ78-๘, 715-๖๒๐ ลกฟ ผ!ทฟ๐ผร -๘๗๔ ได้เป็นอย่างน้อย
๓.๗.๔.๖ สามารถเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีระบบจัดเรียง
ภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับบราซบัณฑิตยสถาน
๓.๘ เว็บไซต์ที่จัดทำสามารถให้ผู้ใข้ อ0ผท๒ลฟ แบบฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้พร้อม
ทั้งสามารถปรับปรุง หรือแกไขไฟล์สำหรับดาวน้โหลดไต้โดยผู้ดูแลระบบ
๓.๙ เสนอแผนการดำเนินงานบริหารเนื้อหาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ (IV!ล[ก1:6กลท06) ในอนาคตหลัง
สิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงานตามขอบเขตงานนี้ โดยให้เสนอแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายแบบรายปี เป็น
ระยะเวลา ๖ ปี ทั้งนี้ ขสมก. สงวนสิทธิ้ในการที่จะว่าจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสอนดูแลตามที่เสนอหรือไม่ก็ไต้
๔. ความต้องการด้านความปลอดภัย
๔.๑. ต้องรักษาความลับ และไม่นำ'เนื้อหาข้อมูล รูปภาพ และข้อมูลใด ๆ ของ ขสมก. ไปเผยแพรโดยไม่ไค้รับ
อนุญาต
' ๔.๒. ต้องรับประกันว่าโปรแกรมที,นำเสนอทั้งหมด ต้องเป็นโปรแกรมที, ขสมก. มีสิทธินำเสนอได้ตาม
กฎหมาย และหากเป็นโปรแกรมที,มีสิขสิทธิ้ รวมทั้งภาพที,ประกอบในเว็บไซต์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการให้
ข.สมก. ได้สิทธึ๋โดยชอบธรรมในการใช้โปรแกรมหรือภาพดังกล่าว และต้องรับผิดชอบในกรณีมีการกส่าวหาฟ้องร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของลิฃสิทธี้ที่นำมาใช้
๔.๓. ผลงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ถือเป็นสิฃสิทธิ้ของ ฃสมก. โดย ขสมก. สามารถนำส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรือทั้งหมดของชิ้นงานไปเผยแพร่ในสื่ออื่นไค้
๔.๔. ต้องมีระบบจัดการ 1๐3 81๒ การเข้าไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องสามารถเรียกดูข้อมูล แ0ฐ 81๒

๕
๔.๕. มีความสามารถป้องกันภัยทางด้านเว็บ (ร60นโ!บฺ/ พ ร1ว /นุวเวแ0ล1:1๐ท) ได้เป็นอย่างน้อยดังนี้
- 0055 511:6 ร0โ!|ว'ชทฐ
- 50แ - เท]60ป๐ท
- เ3!-เ? - เท]อร'!:เอท
- เ-โกVII - 0๐0๒ เก]60ป๐ก
- เ-โโาๆ3 ^65[ว๐ท56 รเวแณทฐ
- ค๒ ๒๐เน5ป๐ท
- อ!โ6 0 1 : ๐ 1 7 โรล!.
๕. เงื่อนไขการฟิกอบรมและการสนับสนุน
๕.(ร). ด้านเอกสาร
ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังนี้
๕.๑.๑. เอกสารการออกแบบบระบบ, 0ล1:ล อเรบอทลกฺ/, 5อนโ06 (100)6 และคู่มือใช้งาน
๕.๑.๒. เอกสารการอนุญาตใช้สิทธิ้โปรแกรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบนี้
๕.®.๓. ทั้งนี้โดยจัดทำในรูปแบบ (เ-เลโป 0๐เว/) จำนวน ๕ ชุด และในรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูล (ร0ค:
0๐|ว^) เซ่น แผ่น (1อ ๐โ 0V0 0โ 1=135)1 ปท่ห6 จำนวน ๕ ชุด
' ๕.๒. ด้านการ'ฝึกอบรม
(ะ.๒.๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดการฟิกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ฃสมก. ระดับผู้ใข้งานและผู้บันทึกข้อมูลอย่าง
น้อย ๒๐ คน ในด้านวิชาการและด้านปฏิบ ัติการ ให้ม ีความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยในหัวข้อต่อไปนี้
๕.๒.๑.๑. การใช้เครื่องมือการจัดการเว็บ (พ6เว เ^โเลเ เฬลกล56๓6ทบั
๕.๒.๑.๒. การใช้งานสำหรับผู้ใข้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ฃสมก. ตามสิทธึ๋'ที่กำหนด
๕.๒.๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดการฟิกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ฃสมก. ระดับผู้ดูแลระบบอย่างน้อย ๕ คน ใน
ต้านวิชาการ และด้านปฏิบัติการ ให้มีความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
น้อยในหัวข้อต่อไปนี้
๕.๒.๒.๑. การใช้เครื่องมือในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
๕.๒.๒.๒. การใช้งานสำหรับผู้ดูและระบบทางด้านเทคนิค '
๕.๓. ด้านการให้คำแนะนำและคำปรึกษา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายขื่อผู้ชำนาญการที่รับผิดขอบในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเมื่อ ฃสมก.
ต้องการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม รวมถึงแกไขปัญหา หรือวิธีการที่จะแกไขงานบนเว็บไซต์ของ ขสมก. ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบได้ทุกวัน และสถานที,ที่สามารถติดต่อได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๗. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการชำระเงินแบ่งออกเป็น ๔ งวดด้งนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบงานทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของ ฃสมก. โดยมีรายละเอียดด้งนี้
๗.๑ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอส่งงานด้งนี้
- แผนการดำเนินโครงการ ปะ'โ•๐]601: เ3เลก)
๗.๒ งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอส่งงานดังนี้
:
- เอกสารยืนยันความต้องการกับผู้ใข้ (Vอน๗ร•(โ!0 โา ^65นแ)

๖
- เอกสารสรุปความตองการของระบบ บั?6อ|น]โอ๓อก!: ร!ว6๐ก0ล■ ชอก)
- เอกสารออกแบบระบบงาน (รอก:ผลโอ 065เ5ท) ซึ่งประกอบด้วย
© แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน (พวโเบั๒ผ 0!ล3โล๓)
® การออกแบบหน้าจอ (รอโอ6ท 06รเ3ท)
© การออกแบบรายงาน (กอ!วอโ!: ออรเฐก)
© แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (รท!:]!:V กอ(ล!:]อกร]า!!ว อ]ลฐโล๓)
© พจนานุกรมข้อมูล (อล!:ล อ!อ!:]อทลทุ/)
© รายงานการติดตั้งเว็บไซต์
© รายงานผลการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งาน
๗.๓ งวดที่ ๓ ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน ๘๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอส่งงานดังนี้
- เอกสารแสดงตัวอย่างขุดข้อมูลที่ใข้ทดสอบ (7651: (ะลรอร ลทอ) 7651: กโอออปนโอร)
- เอกสารบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับของระบบ
- ผลการทดสอบระบบงาน (7651: กอ!วอโ!:)
๗.๔ งวดที่ ๔ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอส่งงานดังนี้
- รายงานผลการจัดผีเกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
- ส่งคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใข้ (รอก(ผลโอ บรอโ [ว(วอน๓อท!:)
- ส่งคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (กโอปนอก 0|ว6โล!:เอก (วัน!ปอ)
- คู่มือการบำรุงรักษาระบบงาน (เฬล!ก!:อกลกออ อออน๓อก!:)
- รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (กโอ3โอ55 รกลกนร อออบ๓ อก!:)
- รอนโอ6 (1๐ป6 ทั้งหมดที่ ขสมก. สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขได้
๘. วงเงินในการจัดหา
ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๙. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
๑๐.จัดทำราคากลาง
ใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท เนื่องจากราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ไม่มืการกำหนดราคากลางไว้
๑๑.คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๑๑.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๑๑.๒. ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย
(516).01. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๑๑.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บํระกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๑๑.๕- ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวีในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนซื่อใหเป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลที,ผู้ท ิ้งงานเป็น หุ้น ส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๑๑.๖. มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที,คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาณุเบกษา
1 ๑๑.๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๑.๘. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก,องค์การ ณ วันยื่น
ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
๑๑.๙. ไม่เป็นผู้ที่'ใต้,รับเอกสิทธี้'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
1 ๑๑.๑๐. ผู้ย ื'นข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ชื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (5๒01:โ๐ทเ0
(วิ0 ^6โก๓6ก1: I3โ0(ะนโ6โก6ก1:: 6-(วิ?) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.๑๑. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณ ลักษณะที,กำหนดตามข้อกำหนดทั่วไป
พร้อมระบุซื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยระบุเอกสารอ้างอิงตามตัวอย่าง ดังนี้
1 รายละเอียดที่
ฃสมก. กำหนด

รายละเอียดที่ผู้
ประสงค์ จะเสนอ
ราคาเสนอ

ตรงตาม
รายละเอียดที, ฃส
มก. กำหนด

ดีกว่ารายละเอียดที่
ขสมก.กำหนด

เอกสารอ้างอิง
(ระบุเลขที่หน้า,
ข้อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ซื่อผู้ติดต่อ................(บริษัท).......................โทรศัพ ท์......................(บริษัท).....................
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

;

/

/

............... .............. .................

©๒.การรับประกันผลงาน
: ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับประกันการชำรุดบกพร่องของ ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ระบบทั้งหมดในโครงการให้อยู่ใน
สภ่าพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดบกพร่อง ให้รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม'เกินเดือนละ ๘
ชั่วโมง หรือ ร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่า มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้
ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบได้ในส่วนที,เกินกำหนดข้างตัน เป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ
๐.๑๐ของอัตราค่าจ้างทั้งโครงการ โดยชำระให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน ๑(ะวัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
รับทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจากหลักประกันสัญญาได้
๑๓.ค่าปรับ
. กรณผู้รับจ้างไม,สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในระยะเวลาที,กำหนดไว้ ผู้ให้เข่าต้องเสีย
ค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ชองราคาค่าเข่าทั้งหมดตามสัญญา นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ฃสมก.
จนถึงเวลาที่ผู้ให้เข่าดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.ข้อสงวนลิทธึ๋
๑๔.๑ ขส'มก. ขอสงวนสิทธี้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบ
ล่วงหน้าไม,น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามลิบ) วัน โดยผู้โห้เช่าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยหรือเงินใด ๆ
จาก ขสมก. ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดย ฃสมก. จะชำระค่าเช่าจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาเท่านั้น
๑๔.๒ องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนานในสัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้ชนะการ
เสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ
๑๔.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ซื่อผู้ติดต่อ : นางมัชฌิมา รัตนศรืมหาโพธิ้ 5-1ท่ลเ1 : นโล[โล'^ 1@เว๓1:ลX๐.-ชา
โทรศัพท : ๐๒-๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๔๑๓ โทรสาร : ๐๒-๒๔๖-๗๐๔๗
ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ
; เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
' หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทาง 6-๓ล11 ะ นโลเโฝ็1: [@๖๓1โ3.๐ว.ทำ มายัง ฃสมก. โดยเปิดเผยตัว

