
แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. โครงการ พัฒนาโมบายแอพพลิเคซั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๐๐,๐0๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ^
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) . ....#. 8. . . ฬ ® เ ^ ..............

เป็นเงิน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแลนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๔. แหส่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากสืบราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคมแล้ว โม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จังสิบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้ 
๔.๑ บริษัท เอ้ก ดิจัท้ล จำกัด
๔.๒ บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด 
๔.๓ บริษัท อันน็อกซ จำกัด 

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๖.๑ นางมัซณิมา รัตนศรีมหาโพธ
๖.๒ นายประเสริฐ 
๖.๓ นายยงยฺทธ
๖.๔ นางอมรรัตน์ 
๖.๔ นางทักษกร 
๖.๖ นางดาริณ

ขุนเภา 
พันธ์สวัสด 
แสงนัวผัน 
โชตวัฒนนาคน 
วงษีขาว

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม
หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานงบประมาณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔
หัวหน้างานแผนและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



เขอบเขตของงาน (7 ©โการ ๐^ ©โ©ก0©)
โครงการพัฒนา IV!๐ เวแ.6 ^เวเว[เอลป(วก ด้านบริการข้อมูลการเดินหาง

**********************

1. ความเป็นมา
ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบ ัญชี 2565 ระหว่าง สำนักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อข้บเดลื่อนการปฏิรูป ขสมก. ซึ่งเป็นโปตาม 
บัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ด. 2562 มาตรา 29 - มาตรา 30 
ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรือง กรอบหลักเกณฑ์การประเมิลผลการดำเนินงานของ 
รัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ อเห7;\ 4.0 ตามแผนปฏิบัติการ 
ติจิท ัลเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ฃสมก. โดยประเมินผลจากจำนวนโครงการที่ลามารถดำเนินงานได้สำเร็จตาม 
เปีาหมายของปี 2565

ฃสมก.จึงได้กำหนดให้มีการพัฒนา เห๐๖116 วเวแอลบอ)ก ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ 
ติดตามรถ เพ ื่อให้ข ้อมูลแบบ เ9©ล1 71๓© 5©ก/เอ65 ต ่อประขาซนซึ่งระบบการให้บริการข้อมูลรถสาธารณะ 
แก'ประซาซนผานโมบายแอพพลิเคซ ั่นเป ็นระบบที,สำค ัญม ีประโยชน ์อย ่างยงแก'ประชาชนซาวไทย และ 
นักท'องเทียวที่ต้องการเดินทางภายในกรุงเทพมหานคร อึกทั้ง ฃสมก.ได้พัฒนาระบบติดตามรถ (075 7โลอ[บกฐ 
5/51:6๓) เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะให้บริการข้อมูลเหล่านั้นแก่ประชาซนได้รับประโยชน์สูงสุด

2. วิดลุประสงค์
2.1 พัฒนา เห๐ช]I© ^เว[วแอลบ๐ก ชอง ฃสมก. ให้รองรับการทำงานชองระบบติดตามรถ (เ5ก5 7 โลอเมํกฐ 

ร/รไ:6กก)
2.2 ปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูลใหมี้มาตรฐานสากล สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น  ๆ ได้
2.3 เพิ่มซ่องทางการโดยสารให้ครอบคลมมากขึ้น เซ่น การต่อรถไฟฟ้า การต่อเรือ เป็นต้น
2.4 เพิ่มซ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งข้อมูล ข่าวด่วน ฝาน เห๐ช]I© /\|วเวแอลบ๐ก
2.5 เพิ่มประสทริภาพเพื่อรองรับการเรียกใช้งานของประซาซนที่เพิ่มขึ้นมาก

3. ขอบเขตการดำเนินงาบโครงการ
การดำเนินงานโครงการพัฒนา เห0เว]I©/5แวเวแอลบ0ท เพ ื่อให้บริการข้อมูลการเดินรถโดยสาร มีการ 

ดำเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาโมบายเว็บไซค์ซองหน่วยงานภายใต้สังกัด ขลมก.
3.2 พ ัฒนาแอพพลิเคซ ั่น เพ ื่อให ้สอดคล้องตามมาตรฐานแอพพลิเคซน สำหรับอุปกรณ ์เคลอนที่ 

(เห๐]ว]I© /\เวเวแอลบ๐ก รบรโาชลโช)

(บางอมรร้ตน่ แสงบัวผับ) (นางดาริณ วงษ์ขาว)
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3.3 ออกแบบมาตรฐานและพัฒนา 471 บนโมบายแอพพลิเคซั่น เพ ื่อใช้เป ็นมาตรฐานกลางในการ 
หำงานร่วมกันระหว่าง เฟ่อชแอ 4|ว|วแ03ช0ก รวมทั้งเพื่อเซื'อมโยงการทำงานร่วมกับระบบอื่น  ๆ ของ ขสมก. 
อย่างน้อย ดังน้ี

3.3.1 พ ัฒนาระบบ !ฬ0เว1164เว[วII03ช๐กบนระบบ 105 และ 4ก0เโ๐!01 ให ้สามารถเข ้,อมโยง 
ข้อมูลกับระบบ ธ?ร ของทาง ขสมก. ผ่าน 4?1 โดยผ ู้พ ัฒนาระบบ |ฬ๐ช!!6 4 [ว{ว!!0ล!:เอก 81ฬ74 ต ้องทำการ 
ประมวลผลข้อมูล และแสดงผล

3.3.2 พัฒนาระบบงานและรายงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ดูแลระบบที่ส่วนกลาง
3.3.3 พ ัฒนาระบบการแจ้งเต ือน (?นรเา แอ!:!{ไ03ชอก 4?1) เพ ื่อให ้ระบบสามารถส่งข ้อความ 

?น5เา แอช(ไ0ลชอก มายัง IV!อช!!6 4?เว!เ0ลชอก 8^/174 ได้ เซ่น เหตุการณ์สำคัญ ข่าวต่วนหรือข่าวประขาสัมพันธ์
3.3.4 ดำเนินการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้รองรับการทำงานของ เฬอช!!6 /\เวเวแ(ะลชอก และ 

การเชื่อมต่อไปยังระบบต่าง  ๆ ผ่านเว็บเซอร์วิส
3.4 ระบบสามารถรองรับการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงกับระบบแสดงผลสถานที,ท ่องเท ี่ยว และ 

สถานที่สำคัญในอนาคต
3.5 ระบบสามารถรองรับการพัฒนาเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาระบบ ธ?ร 7โล01จํกรู 

บนระบบ 8(ฟ่74 IVI๐ช!16 4|วเวIเ0ลชอก ในอนาคต
3.6 รองรับการทำงานร่วมกับระบบ 1๐03ชอก 7โล0เชกรู 56โหเ06ร (ธ?ร 1๐0311อก ช'ล0เชกรู) ได้

3.6.1 ระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถเรียกใช้ค่า ธ?ร แบบ ?6ล!-ช๓ 6 ไต้
3.6.2 ระบบสามารถระบุสายรถโดยสารประจำทางที่กำล ังเคลื่อนตัว เข ้า-ออก ในแต่ละฟ้าย 

โดยสามารถระบุเวลาไต้ว่าสายการเดินรถไหนกำลังเข้าหรือออกจากป้ายนั้น ๆ
3.6.3 ระบบสามารถต้นหาสายรถโดยสารประจำทาง โดยสามารถระบุสายรถโดยสารที่ต้องการ 

ต้นหาจำนวนรถที่วิ่ง ณ ปิจจุบัน และแสดงดำแหน่ง
3.7 ดำเน ินการออกแบบ บเ/ชX ของ IVเอช!!6 4|วเว!!03ชอก ของ 81\7โ4 ให ้เป ็นไปตามเง ื่อนไข 

ดังต่อไปน้ี
3.7.1 สามารถสร้างมาตรฐานการออกแบบที่มีที่มาซัดเจน และสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ 

ผู้เข้งาน1โต้เป็นอย่างดี
3.7.2 การสร้างมาตรฐานการออกแบบ บเ คือ การกำหนดวิธ ีการใข้ส ี ภาพกราฟ ิก และภาพ 

สัญลักษณ์โอคอน การกำหนดขนาดของสัญลักษณ์โอคอนให้เหมาะกับการใช้งาน ความต้องการขั้นตํ่าฃองคุณภาพ 
ไฟล์กราฟิกที่ใช้ภาย'ใน IVเอช!!6 4 {ว[ว!!0ลชอก อาทิ รูปแบบ 7ช61'ไก6 ธโล[วเา!0 เ0อท แลVIรู31๐โ ?อก!/?อก!: 5126 
ธล?!:๐โ 1ฬ6กน ในรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น

3.7.3 การสร้างมาตรฐานการออกแบบ ชX ค ือการกำหนดข้อแนะนำในการออกแบบวิธ ีการ 
ทำงานของ IV!อเว!!6 /นุวเว!!03ชอก ให้เป็นไปในแนวทางใช้งานง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ประซาขนสามารถเข้าใจ 
การใช้งานใต้ง่ายมากขึ้น

ชระธานกรรมการ (ว)ทํ
(นางมัจณิมา รัตนคนีป้ฟ้ว!พธ้ิ)

กรรมการ
(นางอมรรัตบ แสงบัวผับ}

..กรรมการ
(น า ย ใ ^ ล ร ฐ  ข ุนเภา)

..กรรมการ
(บางทัก■ ษกร โขตวัฒนนาคิน)

...กรรมการ
(บายยงยุท์ธ พับธ์สวัสดึ๋)

............... .:..............กรรมการและเลขานุการ
(นางดารณ วงษ์ขาว)
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3.7.4 ตรวจสอบและวิเคราะห์ /VIอชเ๒ /ปวเวช(ะลปอก ของ 8เ\7ใ7\ เพี่อดำเนินการปรับปรุง ช]/บX 
โดยไม่กระทบกับกระบวนการทำงานหลักของ /VIอชเ๒ /นุว[ว[๒ลปอก

3.7.5 นำเสนอรายการปรับปรุง ช]/บX ของ ฬอช!๒ ^ [ว[ว[เอลบอก ของ ขสมก. ให ้หน่วยงาน 
พิจารณาอนุมิตก่อนดำเนินการ

3.7.6 ดำเนินการออกแบบ ชเ/ชX ของ ฬอชเ๒ /นุวเวช!:ลปอก รวมทั้งออกแบบฐานข้อมูลและ 
ระบบงานส่วนกลางของ /ฟ่อเวเ๒ /๒(ว[เอลบอก ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ บเ/นX ที่ออกแบบและ 
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.8 ระบบสามารถรองรับการพัฒนามาตรฐานการเฃื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น  ๆ ได้ในอนาคต
3.9 ระบบสามารถรองรับการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในอนาคต
3.10 พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (ธออ^ 0 ฅ อ 6  /ฬอกล56๓ 6ก!)

3.10.1 พ ัฒนาระบบจัดการข ้อม ูลรถโดยสารประจำทางท ี'สามารถรองรับการกรอกข้อม ูลได้ 
ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ และสามารถรองรับปรับเพิ่มภาษาจีน ได้

3.10.2 ระบบต้องจัดเตรืยมโมดูลให้สามารถรองรับการพัฒนาระบบจัดการข่าวสาร และการ 
ประซาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มลดข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับขสมก.หรือการประซาสัมพันธ์อื่น ๆได้

3.11 พัฒนาระบบการแสดงความพึงพอใจสำหรับผู้[ซ้งานแอพพลิเคฃั่น
3.11.1 สามารถแสดงคำถามสำหรับการประเมินความพึงพอใจสำหรับการใข้งานแอพพลิเคซั่นได้ 

ไม่น้อยกว่า 4 คำถาม
3.11.2 สามารถตอบคำถามในการบระเมินความพึงพอใจในรูปแบบการให้คะแนน คือ ระดับ 1-5

3.12 พัฒนาระบบเซื่อมโยงกับ ร๐๐ล[ ผ อ !ผ อ ^  กับแอพพลิเคซั่น ขสมก.
3.12.1 สามารถเข้าสู่ระบบ (1๐5 เก) ผ่านทาง ร0๐ล[ ผ61พ๐โ̂  ได้ เซ่น 8366ช0๐^ 7 ห/1176โ 

และรองรับการเฃื่อมโยงข้อมูลของ ร00ล[ ผ6โห/อป-; ได้
3.12.2 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จากทุกหน้าบน /นุวเวช!:ลปอก
3.12.3 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และลิงค์สำหรับดาวน่โหลด /\(วเวน0ลป๐ก
3.12.4 สามารถเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบของ 8๐บปก3 เพ่ีอให้ผู้1ข้งานคลิกค้นหาใน 4[วเวช!:ลปอก ได้

3.13 ข้อกำหนดอื่นในการพัฒนา /VIอช!๒ ^เวเวช!:ลปอก
3.13.1 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลนิจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6785 (06ก6โล[ 7 โลกรเ! 

866(3 รเว6๐ป!:ลปอก) โดยต้องไม่กระทบกับระบบเด้ม
3.13.2 กระบวนการพัฒนา 8^ชโ7\ ^ ๐ ช!๒ /ข่วเวช!:ลปอก ระยะที่ 3 จะต้องไม'กระทบกับระบบ 

การทำงานของ 81\7!7\ /ฬอชI๒ /\เวเวช!:ลปอก ท ี่ใข ้งานอยู่เด ิมให ้ก ับผ ู้ท ี'ไต ้ต ิดตั้ง 8ฬ 74. /VIอช!๒ ,4|วเวช!:ลปอก 
ไปแล้ว

ประธานกรรมการ
(นางมัขฌิมา รัดนครีมหาโพธี้)

"'อ ๒

..... .๘ ๒ .........  ...กรรมการ
(นายประ^เรีฐ ^นเภา)

กรรมการ
(นางอมรรัดน แลงบัวผับ)

.กรรมการ
(บางทักษกร โขติวัฒนบาคิน)

/

.กรรมการ 
(นายยงยุทธ พันธ์?เว้ลด่ํ)

.............^ ......กรรมการและเลขานุการ
(นางดารีณ วงษ์ขาว)
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3.13.3 ระบบการจัดการข้อมูล หรือการบริหารระบบเดิมของ ฬอเว;[อ 4 [ว[วแอล!!๐ก น้ันๆ จะต้อง 
ไมใต้รับผลกระทบจากการพัฒนา และใช้งานใต้เป็นอย่างดีกับ ฬอเวแอ 4|ว|ว[เอล!เอก ที่ไต้รับการปรับปรุงแล้ว

3.14 ผู้ร ับจ้างต้องจัดหาและออกแบบระบบ 01๐บส่ 5อก/อโ สำหรับการพัฒนา เฬอเวเ๒ 4|ว|วแอล!!๐ท 
โครงการนี้ให้กับ ขสมก. ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (อล!:ล6ล56 5อ1^อโ และ ฬอเวแอ 4|ว[วแอล!!๐ก 5อโหอเ- 
ข้องสัญญาณ (8ลกส่ผ!ส่!เา) และระบบปฏิบัติการ (05) และระบบฐานข้อมูล (ว31ล!วลรอ) รวมถึงซอฟท์แวร์ที่ 
เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการเรียกใช้บริการจากประขาซนได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ชร6โ/นาที ((ะอก(ะนก-อก!: บรอโ) 
เป ็นระยะเวลา 1 ป ีพร ้อมต ิดต ั้งและทดสอบการใช ้งานด ้วยการทำแอลส ่1051:เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการ 
ทำงานภายใต้สภาวะและขนาดของภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงของระบบก่อนการส่งมอบ โดยมีทรัพยากรระบบ 
ในรูปแบบบริการระบบคลาวด์ (01๐นป (ะ๐ ๓ [วบ!:เกฐ) อย่างน้อย ดังนี้

3.14.1 ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (อล!:ล 0อก1อโ) และบริการระบบคลาวด์ (0!๐นป 0๐ ๓ เวน!:!กฐ) 
ต้องไต้รับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้

- ม าต ร ฐ าน ศ ูน ย ์ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ น[ว!:;๓ อ เกร!:!!:น!:อโนระดับ 'โ!โอ 3 จาก  ช[ว!:!๓ อ 
เกร!:!!:บ!:อ ทั้งในส่วนงานต้านการออกแบบ (ออร!ฐก [วออบ๓ อก!:ร) และต้านการก่อสร้าง ((โอกร!โนอ!6ป เ^ลอแแ^) 
หรือดีกว่า

- ระบบคลาวด ์ให ้บร ิการอย ู่ภายใน ศ ูน ย ์ อ31ลออก!:อโ ที,ต ั้งอย ู่ภายในประเทศไทย 
อย่างน้อย 2 ศูนย์ข้อมูลขึ้นไปและไม่อยู่บนสำนักงาน

- มาตรฐานการบริหารการรักษาความปลอดภัย 150/150 20000-1
- มาตรฐานการจัดการบริการต้านไอที 150/150 20000-1
- มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์ 054-5748 0 [.อบป 5ออบโ!!}/ (054 5748)
- ม ีวงจรเช ื่อมโยงก ับศ ูนย ์แลกเปล ี่ยนข้อม ูลอ ินเทอร์เน ็ตภายในประเทศ (ผล!เอกลI 

เท!อโกอ! & อเาลกฐอ: ผเX) และวงจรเช ื่อมโยงก ับศ ูน ย ์แลกเปล ี่ยน ข ้อม ูลอ ิน เทอร ์เน ็ต เพ ี,อออกต ่างประเทศ 
(เก!อโกล!!๐กลI เก!อโกอ! 6 ล 1 อ ผ ล 116)

- ไม่จำกัดจำนวนการถ่ายโอนข้อมูล (นก[[๓!!อป วล!ล 7 โลกรโอโ)
- สามารถให ้บริการได ้อย่างต ่อเน ืองโดยมีระด ับของการให ้บริการ (5อก/เออ แอ'VอI 

4ฐโอ6๓ อก!) ไม่ต่ําก'ว่า 99.9096 ต่อเดือนหรือหยุดให้บริการไต้ (ออห/ก 71๓อ) ไม่เกิน 44 นาทีต่อเดือน
- ม ีระบบสำรองไฟฟ้าฉ ุกเฉ ินในกรณีท ี่เก ิดเหตุฉ ุกเฉ ินกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และ 

ต้องสามารถทำงานไต้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- ม ีศ ูน ย ์ร ับ แจ ้ง (แอ!ห/อโแ 0[วอโล!!อก 0อก1อโ หรือ 0ล1( 0อก1อโ หรือ แอ[[วส่อรแ) 

เพื่อให้บริการสนับสมุนหลังการขายตลอด 24 ช่ัวโมง 7 รันต่อสัปดาห์

0 ^ 0 - * ^ .....................แระธานกรรมการ (ท!/'............... •โ.................กรรมการ ....... . ( ^ ต ั้^ ........ กรรมการ
(นางมัฃฟ้มา รัตนศรืมหาโพ!!)) (น ายใ^(ส รธ  ‘แบเภา) (นายยงยุท® พัน®สรัลด)ฯร*.......................ไ ว .: . '............กรรมการ .... .0 )ท 7 'ไ ..............กรรมการ ...................................... . . ( . ไ . ..............................กรรมการและเลขานการ
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน) (นางทักษกร โขตวัฒนบาคิน) (บางดา'รณ วงน์ขาว)
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3.14.2 ม ีเคร ืองคอมพ ิวเตอร ์แม ่ข1ายในรูปแบบ 8 เา^5เ0ล1 หรือ โ/แาไบลเ. เหลเ:เาเก© อย ่างน ้อย 
จำนวน 4 เครื่องหรือ 4\/เห โดยรองรับการทำงานของระบบได้แก่ (หอเว!๒ /\81 5©^©โ, ธลกแเะฒก© 5©™©โ, 
รลโะแอกำก© 481 5©1^©โ, 0ลแลชล5© 5©โห©โ โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลางโม่น้อยกว่า 4 V^8ช
- มีหน่วยความจำ (841ห)ไม่น้อยกว่า 16 0 8  8/4เห
- ม ีหน ่วยจ ัดเก ็บข ้อม ูล (แลโอเ 0เ5เ0 ชนิด 5๐1ฬ 51ล1โ6 อก่V© (550) ม ีขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 300 (38
- มีระบบปฏิบติการ (0|ว©โ3แเก3 5^51©๓ร) เป็น นกนX
- ม ีการติดตั้ง 5๐ก1ผลโ© 4 [ว[วแอล!]อก แอลก่ 8ล1ลกอ©โ สำหรับ 4|วเวแอ31เอก 5©โห©โ 

ในโครงการเพื่อรองรับการทำงานเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบมีความเสถียรในการให้บริการ ไม่ทำให้ 
เกิด วอผกแเกก©

3.15 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมระบบให้รองรับการเชื่อมต่อ481 (3857ลอผก5 กับผู้ให้บริการรายอื่น
3.16 แกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล
3.17 จัดทำคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล
3.18 บำรุงรักษาระบบ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน

4. ระยะเวลาในการส่งมอบ
กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. วงเงินในการจัดหา
ใช้งบกลางประจำปี 2565 จำนวนเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแลนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์'ราคาตํ่าสุด

7. จัดทำราคากลาง
ใช้วิธีการสืบราคาจากห้องตลาด 3 บริษัท เนื่องจากราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่มีการกำหนดราคากลางไว้

8. คุณสม'บ้ตผู้เสนอราคา
8.1 ผู้เสนอราคามีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ผู้เสนอราคาไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

/
ซ ^ - — ^  1 เ ^ /( /  กรรมการ

(นางม้ขฌิมา รัตนศ‘&ฑฑโพธ้ิ)

.............................................................^ ไ . . . . . ...................................กรรมการ
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)

(บาย^ระ^ร ิฐ  ขุนเภา)

.... / . . ........................ กรรนการ
1(นางทักษกร โขติวัฒนนาคํน)

(นายยงยุทธ ทันธ์ลวัสด์)

.............บ............... กรรมการและเลขานการ
(นางดารณ วงษ์ขาว)
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8.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนบริษัทไม่ตํ่ากว่า 50 ล้านบาท และก่อตั้งบริษัทมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
8.5 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคดลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เน ืองจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม'ผ ่านเกณฑ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการ ตามระเบ ียบท ี่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกธนบัญชีกลาง

8.6 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงมิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหันส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของมิติบุคคลนั้นด้วย

8.7 ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติและไมมลักบณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาณุเบกษา

8.8 ผู้เสนอราคาเป็นมิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8.9 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก,องค์การ 

ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
8.10 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
8.11 ผ ู้เสนอราคาผ ู้ย ี'’น ข ้อ เส น อต ้องลงท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 

(816ช:โ๐ก^ 0๐ท0โก๓ 6 กX ?โ0(:นโ6กก6ก1: 6-01ว) ของกรมบัญชีกลาง
8.12 ผ ู้เสนอราคาต้องม ีผลงานต้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือการพ ัฒนาข้อม ูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการในระดับองค์กรที่มีเนื้องานเกี่ยวกับ ศูนย์รวมข้อมูลบริการขนส่ง การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
8631ทกก6 และ ระบบ ธ ก ร 7 โ3(โ!ปก5 กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทฯ เอกชน'ขนาด'ใหญ่ที่มี 
ความน่าเ'ซื่อถือ อย่างน้อย 1 สัญญา โดยมีมูลค่าโครงการ หรือสัญญาให้สิทธิอนญาตให้ดำเนินการ มีมูลค่าไม่น้อย 
กว่า 2,500,000 บาท ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม ่เก ิน5 ปีที,ผ ่านมาน ับถ ัดจากร ันท ี,ตรวจรับงานงวด 
สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยแนบหนังสือรันรองผลงานหรือสัญญาจ้างมาพร้อมเอกสารยื่นประกวดราคาจ้าง

8.13 ผู้เสนอราคาต้องมีพนักงานประจำ ที่ม ีการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างน้อย 5 คน โดยแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการพัฒนา /ฬ๐!ว]10^ เ ว 11นลป0ก

8.14 ผู้เสนอราคาในกรณีที่ผู้เสนอราคามีการรวบรวมพนักงานจากบริษัทในเครือเดยวกัน จะต้องมีหนังสือ 
รับรองมาแสดงในรันที่ยื่นประกวดราคาจ้าง

8.15 ผ ู้เสนอราคาจะต ้องม ีประสบการณ ์อย ่างน ัอย 1 ปี ในการประยุกต ์ใช ้ พ.ร.บ. ค ุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพ ื่อขอความยืนยอมและนำข้อมูลมาประมวลเพ ื่อแสดงผลบน ฬ ๐!ว]16 /บุวเวเ.เนลป๐ก ไม่น ้อยกว่า 
1 สัญญา

8.16 ผ ู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะที,กำหนดตามข้อกำหนดทั่วไป 
ทุกข้อกำหนด พร้อมระบุซื่อเจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับผิดชอบโดยตรง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยระบุเอกสารอ้างอิง
ตามตัวอย่าง
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ต้วอย่าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดท่ี 

ขสมก. กำหนด
รายละเอียดที่ผู้ 

ประสงค์จะเสนอ
ราคาเสนอ

ตรงตๆมรายละเอียด 
ท่ี ฃสมก. กำหนด

ดีกว่ารายละเอียด 
ท่ี ฃสมก.กำหนด

เอกสารอ้างอีง 
(ระบุเลขท่ีหน้า, ข้อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใด้ที่
ช ื่อผ ู้ต ิดต ่อ............... (บริษัท)........................โทรศัพท์.......................(บริษัท).

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

9. การรบประกับผลงาน
ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับประกันการชำรุดบกพร่อง ระบบใหัอยูในสภาพพร้อมใซ้งานตลอดเวลา หากเกิดปีญหา 

ในการไข้งาน ซงได้แก่ การแก่ไขข้อผิดพลาด (^โโ๐เ78 นฐ) หรือข้อมูลในระบบมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาฤ 
การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากขุดคำสั่งการปรับแต่ง (7บก6 บเว) โปรแกรม ระบบงาน และ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล โดยให้รวมตามเกณฑ์คำนวณนับใม่เกินเดือนละ 8 ช่ัวโมง หรือร้อยละ 5 ของเวลาใข้งาน 
ที่งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่า มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างติดค่าปรับเวลาที่ไม่สามๅรล 
ใชง้าบระบบได้ ในส่วนทีเ่กินกำหนดข้างต้น เป็นรายขั่วโมง ในอัตราร้อยละ 0.10 ของอัตราค่าจ้างทั้งโครงการ โดย 
ขำระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง รับทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมใหผ้ ู้ว ่าจ้าง 
หักจากหลักประกันสัญญาได้

10. การซ่อมแซมแก่ไขและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข ด้งนี้
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันและบำรุงรักษาระบบงานหลังจากการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เป็นระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยระบบต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย และองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
สามารถใข ้งานได ้ต ่อ เน ื่องตลอดระยะเวลาร ับประก ัน  และบำร ุงร ักษา โดยไม'เส ียค ่าใข ้จ ่าย ด ้วยบ !ก าร  
ในรูปแบบ ดังนี้

10.1 (วก (1ลแ รับปรึกษาหรือแก่ไขปีญหาทางโทรศัพท์
10.2 86๓๐16 การใช้งานโปรแกรม 86๓๐16 เพื่อแก่ไขปีญหาผ่านทางจอ
10.3 กรณีซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จตามข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ผู้ร ับจ้างต้องจัดหาระบบเซิร์ฟเวอร์ ส่ารอง 

เฬ๐เว]16 &?? และอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะไม่ตํ่ากว่า หรือดีกว่ามาทดแทนให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
10.4 หากผู้ร ับจ ้างไม'ดำเน ินการบำรุงรักษาหรือซ ่อมแซมแก่ไขตามข้อกำหนด ฃสมก. ม ีส ีทธ ิ้ว ่าจ ้าง

บุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแกั!ขแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่าย 
ในการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดย ฃสมก.จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและชำระเงินให้กับ ฃสมก. ภายใน 7 วัน 
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ฃสมก. หรือยินยอมให้ ขสมก. หักจากเงินประกันส ั^ญ า

.■ ร ^บ .^ - . , ................ ...ประธานกรรมการ
(นางนัขฟ้มา รัตนครีมหาโพธํ่)

.......ะ!ฐ(ฟ้โ..... ..กรรมการ
(บางอมรรัฅน่ แสงบัวผัน)

..... กรรมการ
(น า ย * ^ ล ร ีฐ  ฃุนเภา)

..... กรรมการ
(นางทักษกร โขติว้ฒบนาคิน)

....กรรมการ
(นายยงยุท® พันธ์สวัสด)

( ^ . .กรรมการและเลขานุการ
(นางดารีณ วงษ์1ขาว)
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11. ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้าง!ม'สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายใบระยะเวลาที่กำห!)ด!ๆ ผู้รับจ้างต้องเสืย 

ค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับจากเวลาที่ใต้รับแจ้งจาก ขสมก. 
จนถึงเวลาทผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ แต่!ม่เกินมูลค่าจ้างพัฒนาเดือนสุดท้ายที,ผู้ร ับจ้าง!ต้รับขำระเงินจา)ๅต้ 
ว่าจ้าง

12. การขำระเงิน
ฃสมก. จะดำเนินการขำระเงินโดยกำหนดการจ่ายขำระเงินค่าจ้างพัฒนา /ฬ0เวแ.6 เวแถลซ๐ก ต้านบริการ

ข้อมูลการเดินทาง แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้
12.1 งวดท่ี 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

ภายใน 30 วัน นัขถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ส่งแผนการดำเนินโครงการ
- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
- วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล

12.2 งวดท่ี 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ออกแบบ บเ/บX โมบายแอพพลเคซั่น
- พัฒนาโมบายแอพพลิเคซั่น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแล้ว
- ติดต้ังและทดสอบระบบ เฬวเวเ๒ /\[วเวเ0บ0ก ต้านบริการข้อมูลการเดินทางพร้อมใข้งานแล้วเสร็จ

12.3 งวดท่ี 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับทำการประเมนผลการใข้งานจริง 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- จัด!)กอบรมผู้ใข้งานไม่น้อยกว่า 50 คน จำนวนโม่เกิน 2 คร้ัง และผู้ดูแลระบบ ในการดูแลระบบ 
การปรับแต่ง เพ่ิม ลบ แกไข ข้อมูลที่จำเป็นไม'น้อยกว่า 6 คน และนำระบบ IVใ0 เว!10 /นุวเวช03ซอก ไปใข้งานจริง

- ส่งคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 50 ขุด
- คู่มือการบำรุงรักษาการบริหารจัดการข้อมูลระบบ (Vใ0๖110 /จ่วเว110สปอก

13. ข้อสงวนสิทธ้ี
13.1 ขสมก. สงวนสิทธเกี่ยวซอฟต์แวร์รวมถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา (ว!๒ /นุวเวII(ะลบ(วก

สำหรับโครงการนี้ทั้งหมด ห้ามคัดลอกทำซํ้า หรือนำออกไปเผยแพร่ไม่ว่ากรณีใด  ๆโดยไม่รับอนุญาตจาก ขสมก.

ท ั้- - -ะ ^* * ^ะ ะ : ■.“ ...ไไ,‘.ประธานกรรมการ
(บางมัซฌิมา รัดนศรีมหาโพธ)

............... . ใ & ฬ I . . ... ..กรรมการ
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)

.......กรรมการ
(น าย^5 ^ 3 รีฐ จุนเภา)

.........กรรมการ
(บางทักษกร โขติวัฒบบาคํบ)

...กรรมการ
(นายยงยุทธ พับธ์สวัสด)

'............... !ไใ .! .! : . . กรรมการและเลขาบุการ
(บางดา'รณ วงษ์ขาว)
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13.2 ฃสมก. ขอสงวนสิทธึ1๋นการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสืบ) วัน โดยผู้รับจ้างจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยหรือเงินใด  ๆ

จาก ฃสมก. ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
13.3 องค์การทรงไว้ซึ่งลิทธิจะยกเลิกโครงการที’ยังมืไดัลงนามในสัญญาได้ทุกเมือ และองค์การทรงไว้ 

ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีสืทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะการเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้มืสิ'ทธิเสนอราคา 
หรือผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

14. ติดต่อสอบถามรายละเอึยดเพิ่มเติมได้ที่
ซือผู้ติดต่อ ะ นางมัชฌิมา รัตนศรีมหาโพธิ ฬลเI : 5๐๘3111๓{ฐ)เา๐!กาล![.๐๐กา
โทรศัพท์:0 2 -2 4 6 -0 3 3 9 ต่อ 1 4 1 5 โทรสาร: 02-246-7047
ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาง 6-๓ ลII: 5๐๘3111๓(ฐ)เาอ!๓ ล!1.0๐๓ มายัง ขสมก. โดยเป็ดเผยตัว

***********************#**#**#*####***#*#***#********#-*******

{บางอมรรัตน์ แสงบัวผัน) (บางดาริณ วงษ์ขาว)


