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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเ๘๘๒ฐ)

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างพัฒนาโบบายแอพพลิเคขั่นด้าน 
บริการข้อมูลการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (0-เวเชช!กฐ) ราคากลางของงานจ้างในการประกวด 
ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส์น ๔,๕๐0,๐๐๐.0๐ บาท (อื่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ฟ้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่!มผานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรๅง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไน'ระบบเครือ'ข่ายสารสนเทศของกรม’บัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซี่งถูกระบุซี่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซี่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิดิบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมนัตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์ 

การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสืทธหรือความคุ้มกัน ซี่งอาจปฏิเสธไม1ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒ ๙ โอก10 
6 ( ^ 6 ทาทา6 ท* ?!'๐(ะนเ'6กา0 ท* ; 0 - ธ?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟดํแวร่หรือการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารจัดการในระดับองค์กรที่มีเนี้องานเกี่ยวกับ ศูนย์รวมข้อมูลบริการขนส่ง การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ ก0ฮ1 
71ทา6 และระบบ (3?5 7โฮ(ะเปกฐ กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทฯ เอกชนขนาดใหญ่ที่มีความน่า 
เชื่อถือ อย่างน้อย ๑  สัญญา โดยมีมูลค่าโครงการ หรือสัญญาให้สิทธีอบุญาตให้ดำเนินการ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนื่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ บีเที่ผ่านมา นับลัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย



เรียบร้อยแล้ว โดยแนบหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างมาพร้อมเอกสารยื่นประกวดราคาจ้าง
๑๒. ผู้เสนอราคาต้องมีพนักงานประจำ ที่มีการสืกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สา1ขาเทคโนโลยีสารสน!,ทค 

อย่างน้อย ๔ คน โดยแต่ละคนมีประสบการณไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในการพัฒนา /ฬ06!1ธ /บุว(วช03ป0ก
๑๓. ผู้เสนอราคาในกรณีที่ผู้เสนอราคามีการรวบรวมพนักงานจากบริษัทในเครือเดียวกัน จะต้องมี 

หนังสือรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นประกวดราคาจ้าง
๑๔. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๑ ปี ในการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน 

บุคคล เพื่อ'ขอความยีนยอมและนำข้อมูลมาประมวลเพื่อแสดงผลบน ฬ ๐๖แ6 &เวเวเ10ลบ๐ก ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา 
๑๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดตามข้อกำหนดทั่วไป 

ทุกข้อกำหนด พร้อมระบุซื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบโดยตรง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตํดต่อ โดยระบุเอกสารอ้างอิงตาม 
ตัวอย่าง (ตารางเปรียบเทียบตามเอกสารแนบ)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยึ่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

■ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ผผพ.เวท'-แ3.(1๐.ปา หรือ พ ผ โ 0 ๐ - 1 โ 6 ก า 6กบ3อ.ปา หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ในวันและเวลาราซการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 0 -6?  ได้ตั้งแต่วันที่ขอรันเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๖๔

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบ้ตการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปปเกฐ)
เลขที่ ๐๒©/ ๒๕๖๕

การจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง 
ตามประกาศ องคการขนส่งมวลซบกรุงเทพ 

ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 
พัฒนาโมบายแอพพลเคซั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-ปฬป!กฐ) ณ โดยมี 
ข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผ้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
๒. คุผสมบัดของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้หี่ไม่ผ่านเกณทํการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๒.๖ มีคุณสมปัติและ,โม่ปีลักษณะต้องห้ามตามที,คณะกรรมการ1นโยบายการจัด'ซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาซพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ โม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นสรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ โม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธโม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบชอง "กิจการร่วมค้า1' ต้องมีคุณสมบ้ตดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี้งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบใบปริมาณงาบ ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี้งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงาน’ยองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดยวเป็นผลงานชองกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

ส์าหรัชข้อตกลงฯ ที่โม่โต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบดครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(^6ช:1'อก!0 60ห6กา๓ ๓ *  [วโ00บโ6๓6ก*: 6 - 6 ?) ชองกรมนัญชิกลาง

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงาบต้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือการพัฒนาข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในระดับองค์กรที่มีเนี้องานเกี่ยวกับ ศูนย์รวมข้อมูลบริการขนส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล 
แบบ ^63เ 7(๓6 และระบบ 0 ? 5  7เ'ลเะ1งเทฐ กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทฯเอกขบชนาดใหญ่ที่มี 
ความน่าเชื่อถือ อย่างน้อย ๑ สัญญา โดยมีมูลค่าโครงการ หรือสัญญาให้สิทธิอนุญาตให้ดำเนินการ มีมูลค่าโม่น้อยกว่า 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนี้งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีที่ผ่านมา นับลัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดห้าย 
เรียบร้อยแล้ว โดยแนบหนังสือรับรองผลงาบหรือสัญญาจ้างมาพร้อมเอกสารยื่นประกวดราคาจ้าง

๒.®๓ ผู้เสนอราคาต้องมีพนักงานประจำ ที่มีการค้กษาไม่ตากว่าปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างน้อย ๔ คน โดยแต่ละคนมีประสบการณ์โม่น้อยกว่า ๓ ปี ในการพัฒนา เฬอเว{๒ ว}ว^ล*!๐ก

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาในกรณีที่ผู้เสนอราคามีการรวบรวมพนักงานจากบริษัทในเครือเดยวกัน จะ 
ต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นประกวดราคาจ้าง

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๑ ปี ในการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ.คุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอความยินยอมและนำข้อมูลมาประมวลเพื่อแสดงผลบน เทํ๐เวแร [ว1^3*เอก ไม่น้อยกว่า ๑ 
สัญญา

๒.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดตามข้อ 
กำหนดทั่วโปทุกข้อกำหนด พร้อมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเบอร์[ทรสัพทํติดต่อ โดยระบุเอกสาร 
อ้างอิงตามตัวอย่าง (ตารางเปรียบเทียบตามเอกสารแนบ)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสบอ



ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื้อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื้อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมตาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประขาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประขาขนของผู้มีอำนาจ 
(๔.๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพานิชย์ 
(๔.๓) ภพ.๒๐
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญชีกลาง (6-0?)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑ )โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ กอก ก!เ6 (ก๐โ*ลเวเ.6 อ0(ะ1เ๓6ท*
ก(ว!'กาล*)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ กอ!1 ค ๒ (กอโ*3,๖เ6 0อ(ะนทาอก* กอโทาล*) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซื้งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๑) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
{๑.๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้อ ๘.๑๒ ถึง ข้อ ๘.๑๖ 

(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (รเฬกร)
(ถ้ามี)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด



จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ด้องแนบในรูปแบบ ?0โ  ค ๒ (?๐โ*อเว๒ 0๐0น๓ 6 ท-!;
โ0 โกาล!:)

ทั้งนี้ เมือผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่น1ข้อเสนอ'โม่ต้องแนบ1บัญชีเอกสารส่วน1ท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ค 1.6 (ญวโ!;ลเว!6 000บ๓ 6 ก!: โ๐['กาล!:)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ ค!6 (?๐กล!ว!6 0๐(ะน๓ 6ท!: โอโกาล!:)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพยงคเงเดียวแสะราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสิอ ล้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วับเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๔๐ วัน นับลัดจาก
วันลงนามในลัญญาจ้างหรือจากวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ๆล  ๆให้
ถี่ล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสืยก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาดามเงื่อนไข ใบ 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ บ. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท ค 16 (?๐โ!:ลเว1อ 000-1๓6ก!: ^จโ๓ ลป โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบล้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร ?0 โ  ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ[ว!๐ลป) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่องค์การผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบ้ตของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่



มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็มธรรมตามข้0 ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่องค์การจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมืใข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้[ห้ความร่วมมือเป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะตัองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทิ้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องค์กษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไชต์ พพพ.คู|วโ๐ผโอกา6กบ50.1:เา
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิใบการพิจารผา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หสักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หสักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก

ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใตมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่องค์การกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใบส่วนที่มีใช่สาระส์าคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม1มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการดัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดัง
ต่อไปนี้

(๑) ไม1ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ

(๒) ไม'กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาหางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย



อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเ,งอนไฃที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราดๅ 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลหำให้เกิดความได้เปรียบเลียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการหำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจรืงเพิ่มเติมได้ องค์การมี 
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่หำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลืก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจ้ดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินชององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเลียหายใดๆ 
มีไต้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เซึ่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระหำการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซึ่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งาบตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ 
การ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่หำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณี หากคำซี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ องค์การ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเลียหายใดๆ จากองค์ 
การ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่บข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยขน์ร่วม 
กัน หรือมีส่วนได้เลียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระหำการทุจริตอี,นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 5โVใธ5 เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุตของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ ร เ^ ร  ดังกล่าว โดยจัดเรียง 
สำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 5ฬ6ร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาหำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่บข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมคัาที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ ร ^ ร

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีใช่ผู้ประกอบการ ร ^ ร  แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดทั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดทั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดทั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดทั้งขึ้นตามกฎหมายไทย



๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การ ภายใน ๗ วน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ ให้องค์การยดถือไว้ในขณะ 
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อน

หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราซการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธการที่กรมบัญช็กลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ๑.๙  (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ร,๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งองค์การ ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค ่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายค่าจ้างซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้
งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน จ้างพัฒนาโม 

บายแอพพลิเคซั่นต้านบริการข้อมูลการเดินหาง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน จ้างพัฒนาโม 

บายแอพพลิเคซั่บต้านบริการข้อมูลการเดินทาง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัตงานทั้งหมดให้ 

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
๘. อัตราค่าปรัน

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือจะกำหนด ตังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอิกทอดหนึ่งโดยไมใต้รับอนุญาต
จากองค์การ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรันประกันความช้ารุดบกพร่อง



ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแนบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความซำรุดบกพร่องฃองงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย 
กว่า ๑ ปี นับถดจากวันที่องค์การไต้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแขมแกิไขให้!ข้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วันนับถดจากวันที่ไต้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่บข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ต่อเมื่อ องค์การใต้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเตินอยู่ และสามารถให้บรืการรับขนได้ตานที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏินัตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรีมกา 
รพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือขึ้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรหุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายงประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใซ่เรือ 
ไทย ขึ้งจะต้องไต้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่!ม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรัชผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณีขยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไมใปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราซการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ฝ  องค์การจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังลือคํ้าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้หิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การสงวนลิทธึ๋ที่จะแกั!ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อใปนี๋ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การไมใต้

(๑) ไมใต้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รัชจัดสรรแต่ไม่เพิยงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป



(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยืนข้อเสนอที่ขนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น หรือข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติดามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฎิบ้ตตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัตงาบของผู้ประกอบการ

องค์การ สามารถนำผลการปฏิบีตงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้รับจ้างเที่อนำมาประเมินผลการปฏิบ้ตงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับองค์การ ไว้ชั่วคราว

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๔๖๕



ร่างขอบเขตของงาน (■ โ©โการ ๐* ^ 6 *6 โ6 ก06)
โครงการพัฒนา IV1๐6116 ^เวเว1เ03*เ0ก ด้านบริการข้อมูลการเดินทาง 

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

1. ความเป็นมา
ตามบันท ึกข ้อตกลงประเม ินผลการดำเน ินงานรัฐวิลาหกิจ ประจำปีบัญฃ 2565 ระหว่าง ลำนักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ขลมก. ซื่งเป็นไปตาม 
บัญญัติแห่งพระราขบัญญัติการพัฒนาการกำกับดแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาตรา 29 - มาตรา 30 
ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เร ือง กรอบหลักเกณฑ์การประเมิลผลการดำเน ินงานของ 
รัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ 81^74 4.0 ตามแผนปฏิบัติการ 
ต ิจ ิท ัลเพ ื่อขับเคลื่อนการปฏิร ูป ฃสมก. โดยประเมินผลจากจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตาม 
เปัาหมายของปี 2565

ฃสมก.จึงได้กำหนดให้มีการพัฒนา แ/!๐ช!10 /จํว[ว!.!(ะล*!(วก ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ 
ติดตามรถ เพ ื่อให ้ข ้อม ูลแบบ 8อล1 7ไกา6 ร6กภ่(ะ65 ต ่อประชาขนชื่งระบบการให ้บริการข ้อม ูลรถสาธารณะ 
แก'ประขาซนผ ่านโมบายแอพพลิเคข ั๋น เป ็นระบบท ี่สำค ัญ ม ีประโยชน ์อย ่างยงแก'ประซาขนขาวไทย และ 
นักท่องเที่ยวที,ต้องการเดินทางภายในกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ฃสมก.ได้พัฒนาระบบติดตามรถ (6ก5 7โ3(ะ!(เก5 
5/5*6๓) เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะให้บริการข้อมูลเหล่านั้นแก่ประชาซนไต้รับประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนา IV1๐6116 /\เวเวปเะล*!๐ก ของ ขสมก. ให้รองรับการท่างานของระบบติดตามรถ (0กร 7โล(ะเปกฐ 

ร/ร*6๓)
2.2 ปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูลให้มีมาตรฐานสากล สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น  ๆ ได้
2.3 เพื่มซ่องทางการโดยสารให้ครอบคลุมมากขึ้น เซ่น การต่อรถไฟฟ้า การต่อเรือ เป็นต้น
2.4 เพิ่มซ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งข้อมูล ข่าวด่วน ผ่าน เท๐1ว'!16 /บุวเว1เ03*|๐ก
2.5 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเรียกใข้งานชองประซาซนที่เพิ่มขึ้นมาก

3. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ
การดำเน ินงานโครงการพ ัฒนา เท๐ช!16 /\เว^เ.!๐ล*!๐ก เพ ื่อให ้บริการข ้อม ูลการเด ินรถโดยสาร มีการ 

ดำเนินงานอย่างน้อย ด้งนี้
3.1 ดิกใ!ก วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาโมบายเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ขสมก.
3.2 พ ัฒ นาแอพพลิเคข ั่น เพ ื่อให ้สอดคล ้องตามมาตรฐานแอพพลิเดซ ั่น  สำหรับอ ุปกรณ ์เคล ื่อนท ี่ 

(เท๐ช!16 ^เวเวช0ล*!0 ก 5*อกชลฬ)

ส่ระธานกรรมการ
(นางม้ฃฌิมา รัตนศรีมหาโพธี้)

ก า ฬ ' "

......กรรมการ
(นาย1 ^ 1 ลรัฐ ขุนเภา)

กรรมการ
(นางอมรรัตน่ แลงบัวผับ)

........กรรมการ
(นางทัก'ษกร โขติว้ฒนบาคบ)

(นายยงยุทธ พันธ์สวัสด)
กรรมการ
V V.

.กรรมการและเลขาบุการ
(บางดาริณ วงษ์ขาว)
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3.3 ออกแบบมาตรฐานและพัฒนา /\ค  บน'โมบายแอพพลิเคฃั่'น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการ 
ทำงานร่วมกันระหว่าง เหอชI๒ /บุว[วแก31:เ0ท รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับระบบอื่น  ๆ ของ ขสมก. 
อย่างน้อย ดังน้ี

3.3.1 พ ัฒนาระบบ เหอชแอ/\|วเวแกลบ๐กบนระบบ 1 0 5 และ/บาก!โอ]ก]ให้สามารถเชื่อมโยง 
ข้อมูลกับระบบ (วิโร ของทาง ฃสมก. ผ่าน /\โเ โดยผ ู้พ ัฒนาระบบ /VI๐๖!!© /\[ว(วน๐อ!:!อก ธเห'77\ ต ้องทำการ 
ประมวลผลข้อมูล และแสดงผล

3.3.2 พัฒนาระบบงานและรายงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ดูแลระบบที่ส่วนกลาง
3.3.3 พ ัฒ นาระบบการแจ ้งเต ือน (9นรเา ผอบป(ะลบอก /\โเ) เพ ื่อใหระบบสามารถส่งข ้อความ 

โบรเา ผอบ(เกลบอก มายัง เห๐๖๒  /บุวเวแกลบอก 8ผโโ/\ ได้ เซ่น เหตุการณ์สำคัญ ข่าวด่วนหรือข่าวประขาสัมพันธ์
3.3.4 ดำเนินการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้รองรับการทำงานของ เหอชแอ/บุวเวแกลบอก และ 

การเชื่อมต่อไปยังระบบต่าง  ๆ ผ่านเว็บเซอร์วิส
3.4 ระบบสามารถรองรับการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงกับระบบแสดงผลสถานที่ท ํองเที่ยว และ 

สถานที่สำคัญในอนาคต
3.5 ระบบสามารถรองรับการพัฒนาเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาระบบ (รโร ■ โ!'ลกเง]ก5 

บนระบบ 81ฒ7\ เหอชแอ /\[ว(วแกลบอก ในอนาคต
3.6 รองรับการทำงานร่วมกับระบบ แอกลบอก 7 โลกเปกฐรอก/เก6 5 ((วิกร เอกลบอก บ'ลกเบกฐ)ไต้

3.6.1 ระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถเรียกใช้ค่า (วิกร แบบ โ6ล1-บ๓6 ไต้
3.6.2 ระบบสามารถระบุสายรถโดยสารประจำทางที,กำล ังเคล ื่อนตัว เข ้า-ออก ในแต้ละฟ้าย 

โดยสามารถระบุเวลาไต้ว่าสายการเดินรถไหนกำลังเข้าหรีอออกจากฟ้ายนั้น ๆ
3.6.3 ระบบสามารถคันหาสายรถโดยสารประจำทาง โดยสามารถระบุลายรถโดยสารที่ต้องการ 

ค้นหาจำนวนรถที่วิ่ง ณ ฟ้จจุบัน และแสดงตำแหน่ง
3.7 ดำเน ิน การออกแบ บ  บ//บX ของ เหอชแอ /^เวเวแกลบอก ของ อ/ห!/V ให ้เป ็นไปตามเง ือนไข 

ดังต่อไปน้ี
3.7.1 สามารถสร้างมาตรฐานการออกแบบที่มที่มาขัดเจน และสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ 

ผู้ใช้งานไต้เป็นอย่างดี
3.7.2 การสร้างมาตรฐานการออกแบบ ชเ คือ การกำหนดวิธ ีการใข้ส ี ภาพกราพ ัก และภาพ 

สัญลักษณ์ไอคอน การกำหนดขนาดของสัญลักษณ์ไอคอนให้เหมาะกับการใช้งาน ความต้องการขั้นตํ่าฃองคุณภาพ 
ไฟล์กราพักที่ใข้ภายใน เห๐ชแ6 /\(ว[วแกลบอก อาทิ รูปแบบ 71า6โก6 (วิโลเวเาเก เกอก แลVIฐล1โอโ โอก!/ชอก! 5126 
บล[ว!อโ เห6ทน ในรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น

3.7.3 การสร้างมาตรฐานการออกแบบ ชX ค ือการกำหนดข้อแนะนำในการออกแบบวิธ ีการ 
ทำงานของ เห๐เวเ๒ /\[ว[วแกล!]๐ก ให้เป็นไปในแนวทางใช้งานง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเช้าใจ 
การใช้งานไต้ง่ายมากขึ้น

^ ระธาบกรรมการ ก ิ ) พ ั

(นางมัชผมา รัตบศร^!วโพธ)
'ฯ ^  ̂ โ กรรมการ

{นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)

..กรรมการ
(นายบุระ^สรัฐ ช ุนเภา)

..กรรมการ 
.(นางทัก'ษกร โชตวัฒนนาคิน)

(นายยงยุทธ พันรสวัสด)

............... 1;...  กรรมการและเลขาบุการ
(บางดารัณ วงษ์จาว)
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3.7.4 ตรวจสอบและวิเคราะห์ เห๐ช!๒ /\(ว[ว1.10ลบอก ของ 8เห7,4 เพื่อดำเนินการปรับปรุง บ[/ชX 
โดยไม่กระทบกับกระบวนการทำงานหลักของ เห๐Iว1๒ /\เวเว!.!0ลบ๐ท

3.7.5 นำเสนอรายการปรับปรุง ช!/บX ของ เห๐!วเ1อ &[ว)ว1๒ลบ๐ก ของ ขสมก. ให ้หน่วยงาน 
พิจารณาอนุน้ติก่อนดำเนินการ

3.7.6 ดำเน ินการออกแบบ ช!/บX ของ เห๐ชแ0 /\เว}วบ03บอก รวมทั้งออกแบบฐานข้อมูลและ 
ระบบงานส่วนกลางของ เห๐ช!๒ /นุว}ว!.!๐3ป0ก ต์าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ นเ/มX ที่ออกแบบและ 
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.8 ระบบสามารถรองรับการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น  ๆ ได้ในอนาคต
3.9 ระบบสามารถรองรับการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในอนาคต
3.10 พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (8ลยเง เวฅ00 บ/!ลกลฐ6ทา©ทบ)

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

3.10.2 ระบบต้องจัดเตรียมโมดูลให ้สามารถรองรับการพ ัฒนาระบบจัดการข่าวสาร และการ 
ประซาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มลดข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ฃสมก. หรือการประซาสัมพันธ์อื่น  ๆ ไค้

3.11 พัฒนาระบบการแสดงความพังพอใจสำหรับผู้ไซ้งานแอพพลิเคชั่น
3.11.1 สามารถแสดงคำถามสำหรับการประเมีนความพังพอใจสำหรับการใข้งานแอพพลิเคซั่นได้ 

ไม่น้อยกว่า 4 คำถาม
3.11.2 สามารถตอบคำถามในการประเมินความพังพอใจในรูปแบบการให้คะแนน คือ ระดับ 1-5

3.12 พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ 5๐0131 แ61:ผ ๐โเง กับแอพพลิเคซั่น ฃสมก.
3.12.1 สามารถเข้าสู่ระบบ (1๐5 เท) ผ่านทาง 5๐0๒1 ผ6*ผ๐เทํ ได้ เข่น โล06เว๐0เง 7\ฬ ่แ6โ

และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลของ 5๐0๒1 พ ๐โเง ได้
3.12.2 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จากทุกหน้าบน ห1!ว}ว!.!๐ลบ๐ก
3.12.3 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และลิงค์สำหรับดาวน้โหลด /\เวเวช0ลบ๐ก
3.12.4 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบของ &๐นปกฐ เพื่อให้ผู้ใข้งานคลิกค้นหาใน /\|ว!ว!.!0ลป๐ก ได้

3.13 ข้อกำหนดอื่นในการพัฒนา (ห๐ช!!.6 /\[วเวแ0ลบ๐ก
3.13.1 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลปีจจบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5755 (56ก6โอเ 7โลทร!! 

("660เ 5[ว601ป0ลป๐ก) โดยต้อง1ไม่กระทบกับระบบเด้ม
3.13.2 กระบวนการพัฒนา รเห74, เห๐ช!!.© 4,[ว[ว1)0ลป๐ท ระยะที' 3 จะด้องไม่กระทบกับระบบ 

การทำงานของ 8เห74, เห๐ช!๒ 4,[ว!วช0ลบ๐ท ท ี่ใข ้งานอยู่เด ิมให ้ก ับผ ู้ท ี,ได้ติดทั้ง 81ห74 เห๐ช!16 /นุวเวช0ลบ0ก 
ไปแล้ว

0 ^ ^ -------— . ประธานกรรมการ ...................................กรรมการ ........ท ั้^ ..................กรรมการ
(บางมัขณิมา รัตบศรมหา'โพธี้) (น ายป ^ะ^ร ิ? รบ!.ภา) (บายยงยุทธ พันธ์สวัสด)

................โ ^ โ [ ท ั้^ .........กรรมการ ......(น ิ)ท ั้ไ7 ............ กรรมการ .............^ ! ( ^ .......กรรมการและเลขานการ
(บางอมรรัตน่ แสงบัวผัน) (บางทัก'ษกร โขดวัฒบนาคิน) (บางดาริโน วงษ์ขาว)
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3.13.3 ระบบการจัดการข้อมูล หรือการบริหารระบบเดิมของ /ห0เวแ6 /\(ว}ว110ลบ๐ก น้ันๆ จะต้อง 
ไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา และใข้งานได้เป็นอย่างดีกับ /ห0 [วแ6 4 [วเว1เ0ล1โเอก ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

3.14 ผู้ร ับจ้างต้องจัดหาและออกแบบระบบ 0 0 ๗  56โห6โ สำหรับการพัฒนา ฬเวชแร /๗ เว๗ ลบ๐ก 
โครงการน๋ีให้กับ ขสมก. ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (0ล1ลเวล56 ร6โห0โ และ /ฬ0 ชแร 4 [วเวแ03บอก ร0โบ6เ
ข,องสัญญาณ (8ลก0เผฬบา) และระบบปฏิบัติการ (0 5 ) และระบบฐานข้อมูล (0ล1ลเวล56) รวมถึง‘ซอฟท์แวร์ที 
เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการเรียกใช้บริการจากประขาขนได้!ม่น้อยกว่า 10,000 ชร0 ๙ นาที (ช๐กอน!'!'6 ก1: ชร6 โ) 
เป ็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมติดตั้งและทดลอบการใช้งานด้วยการทำช0ล0เบ&รบเพื่อทดลอบประสิทซิภาพการ 
ทำงานภายใต้สภาวะและขนาดของภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงของระบบก่อนการส่งมอบ โดยมีทรัพยากรระบบ 
ในรูปแบบบริการระบบคลาวด้ (ช1๐๗ 0วกา[วนบกคู) อย่างน้อย ดังนี้

3.14.1 คูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (031:3 06ก16โ) และบริการระบบคลาวด์ (01๐น0เ 0อกาเวนบกคู) 
ต้องใต้รับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้

- ม าต ร ฐ าน ศ ูน ย ์ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ บ^บกาล เก5บ๗ 1 6 ในระด ับ  71โ6 3 จาก  บ[วบ๓ 6 
เกรบ!:น16 ทั้งในส่วนงานด้านการออกแบบ (อ65เคูก ออลบกก6 ก1ร) และด้านการก่อสร้าง (0อกร1โน016ช 5ล0แเ^) 
หรือดีกว่า

- ระบ บ คลาวต ้ให ้บ ร ิการอย ู่ภายใน ศ ูน ย ์ 0ล1ล06ก16โ พี,ต ั้งอย ู่ภายใน ประเทศไทย 
อย่างน้อย 2 ศูนย์ข้อมูลขึ้นไปและไม่อยู่บนสำนักงาน

- มาตรฐานการบริหารการรักษาความปลอดภัย 150/150 20000-1
- มาตรฐานการจัดการบริการด้านไอที 150/150 20000-1
- มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์ 05/75745 01๐บป 56(ะนโเไ}/ (054 5745)
- ม ีวงจรเช ื่อมโยงก ับศ ูนย ์แลกเปล ี่ยนข ้อม ูลอ ินเทอร์เน ็ตภายในประเทศ (แลบ0 ก31 

เท!6โก61 5x01าลกคู6: แเX) และวงจรเช ื่อมโยงก ับ ศ ูน ย ์แลกเป ล ี่ยน ข ้อม ูลอ ิน เท อร ์เน ็ต เพ ื่อออกต ่างป ระเท ศ 
(เก16โกลบ๐กลI 1ก16โท61 0ล10\ทลV: 116)

- ไม่จำกัดจำนวนการถ่ายโอนข้อมูล (ชกแกก!!6ช อล!ล 7 โลก5๗โ)
- สามารถให ้บร ิการได ้อย ่างต ่อเน ื่องโดยม ีระด ับของการให ้บร ิการ (56โหเ06 แ6ห6[ 

4คูโ66กา6ก!) ไม่ตํ่ากว่า 99.9096 ต่อเดือนหรือหยุดให้บริการได้ (0๐ผก 71๓6) ไม่เกิน 44 นาทีต่อเดือน
- ม ีระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉนในกรณที,เก ิดเหตุฉ ุกเฉนกับแหล'งจ่ายไฟฟ้าหลัก และ 

ต้องสามารถทำงานไต้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- ม ีศ ูน ย ์ร ับ แจ ัง  (แ6บ/ดวโ^0|ว6โลบอก ช6ก16โหรือ 0ลแ 06ก16โหรือ เ-เ61เว0เ65เ0 

เพื่อให้บริการสนับสฉุนหลังการขายตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์

ก';'โฑก'า'โ

(บางนัขฟ้มา รัดบศรีมหาโพร) (บ าย 'ช ^ล ร ีธ  •(เบเภา) (นายยงยทธ ทับธ์สวัลด)
ก 7 ~...................... วว..;.'1.............กรรมการ .... ...............................กรรมการ ............. .. ................. กรรมการและ1ลขาบการ

(นางอมรรัตน์ แสงบัวผับ) (บางทัก'ษกร โขดวัฒบบาค็บ) (บางดาริณ วง'ฟ์ขาว)
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3.14.2 ม ีเคร ืองคอมพ ิวเตอร ์แมขายใบร ูปแบบ อเา/รเบลเ, หรือ ปแาโนลเ. /ฬอบเาเก6 อยางน ้อย 
จำนวน 4 เครื่องหรือ 4\/เVI โดยรองรับการทำงานของระบบได้แก' /Vไ0ษแ0 /\ค  ร6โห6โ, ธลบ(งอปาบ0 50โห0โ, 
83๐1ง0ปาบ0 V?\ 50โน0โ ,  03^3เว35อ ร6โน0โ โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะ ด้งนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 Vปเ3บ
- มีหน่วยความจำ (8/พน่ไม่น้อยกว่า 16 08  8 /พ 1
- ม ีหน ่วยจ ัดเก ็บข ้อม ูล (แลโบ] เวเรเง) ฃนิด 5๐11(3 5*316 (วบํน0 (550) ม ีขนาดดวามจ ุ

ไม่น้อยกว่า 300 0 8
- มีระบบปฏิบัติการ (0|ว6โอปกฐ 5/51:0๓5) เป็น นกชX
- ม ีการต ิดต ั้ง 5๐ปา/Vลโ0 /จุวเวชบอปอก แเวลช 8อ1ลกบ0โ ลำหรับ /\|วเวชบอปอก 50โห0โ 

ในโครงการเพื่อรองรับการทำงานเมื่อมีผู้ใข้งานจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบมีความเสถียรในการให้บริการ ไม่ทำให้ 
เกิด 0อผทป๓6

3.15 ผู้รับจ้างตองจัดเตรียมระบบให้รองรับการเชื่อมต่อ \ 0แ5 ไ"ลบเปกฐ กับผู้ให้บริการรายอื่น
3.16 รี)กอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล
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 (สี่ล้านห้าแสนบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

7. จ ัดทำราคากลาง
ใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด 3 บริษัท เนื่องจากราคากลางของกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่มีการกำหนดราคากลางไว้

8. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
8.1 ผู้เสนอราคามีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ผู้เสนอราคาไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

0 ^ ...กรรมการ 
(นายยงยุทธ พันธลวัลดึ๋)

................ . ไ . . . ! . . "  กรรมการและ),ลฃานุการ
.(นางดาริโผ วงษ์ขาว)

*6\ง5-
(บางผัขฟ้มา รัตน ฺฅ ๒ ธี้)

• ว ) ( ท ํ ^

ประธานกรรมการ

กรรมการ
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน]

.........กรรมการ
(น าย ^ เะ ^ร ิฐ  ช ุนเภา)

.........กรรมการ
(บางพัก:ษกร โขติว้ฒนนาคิบ)
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8.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนบริษัทไม่ตํ่ากว่า 50 ล้านบาท และก่อตั้งบริษัทมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
8.5 ผู้เสนอราคาไม,เป็นบุคคลชั่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เน ืองจากเป ็นผ ู้ท ีไมผานเกณฑ ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอนสาร ตามระเบ ียบท ี่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพรโนระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมษัญขีกลาง

8.6 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคคลชั่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเว้ยนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชั่งรวมถีงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

8.7 ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดญื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาญเบกษา

8.8 ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8.9 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก,องค์การ 

ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นรรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
8.10 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุมกัน ชั่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุมกันเข่นว่านั้น
8.11 ผ ู้เส น อราคาผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อต ้องลงท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัด ซ ื้อจ ัด จ ้างภ าคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 

(1ะ16ชโโ๐กเแ (วิ0ห6โกกา6 ก! ? โ(Xนโ6 ทา6ก1: 6-09) ของกรมบัญชีกลาง
8.12 ผ ู้เสนอราคาต ้องม ีผลงานด้านการพ ัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือการพ ัฒนาข้อม ูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการในระดับองค์กรที่ม ีเนื้องานเกี่ยวกับ ศูนย์รวมข้อมูลบริการขนส่ง การเชั่อมโยงข้อมูลแบบ
71๓6 และ ระบบ 085 'ไ"โล^เท3 กับหน่วยงานราฃการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทฯ เอกขนขนาดใหญ่ที่มี 

ความน่าเขื่อถือ อย่างน้อย 1 สัญญา โดยมีมูลค่าโครงการ หรือสัญญาให้สิทธิอนุญาตให้ดำเนินการ มีมูลค่าไม่น้อย 
กว่า 2,500,000 บาท ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม'เก ิน 5 ป ีท ีผ ่านมา น ับกัดจากวันทีตรวจรับงานงวด 
สุดท้ายเรียบรัอยแล้ว โดยแนบหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างมาพรัอมเอกสารยื่นประกวดราคาจ้าง

8.13 ผู้เสนอราคาต้องมีพนักงานประจำ ที่ม ีการสืกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างน้อย 5 คน โดยแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการพัฒนา ฬ ๐!วแ.6 /\[ว[ว[แะลบอก

8.14 ผู้เสนอราคาในกรณีที่ผู้เสนอราคามีการรวบรวมพนักงานจากบริษัทในเครือเดียวกัน จะต้องมีหนังสือ 
รับรองมาแสดงในวันที่ยื่นประกวดราคาจ้าง

8.15 ผ ู้เสนอราคาจะต ้องม ีประสบการณ ์อย ่างน ้อย 1 ปี ในการประยุกต ์ไข ้ พ.ร.บ. ค ุ้มครองข้อม ูล 
ส่วนบุคคล เพ ื่อขอความยินยอมและนำข้อม ูลมาประมวลเพ ื่อแสดงผลบน /ฬเวเวแอ /\เวเวช๐31:เอก ไม'น้อยกว่า
1 สัญญา

8.16 ผ ู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเท ียบรายละเอียดคุณลักษณะที,กำหนดตามข้อกำหนดทั่วไป 
ทุกข้อกำหนด พร้อมระบุข ื่อเจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับผิดขอบโดยตรง พร้อมเบอร์โทรศพท์ติดต่อ โดยระบุเอกสารอ้างอิง 
ตามต้วอย่าง

- ๙^'■ า...................... ?ซระธาบกรรมการ ........... ( ^ ท ิ้^ ......... กรรมการ ...........V ..................กรรมการ
(นางมัซผํมา รัตนครมหาโพ5) (นาย‘© ' ^ ร ิ5 ขนเภา) (นายยงยVIธ พันธ์สวัลดํ่)

.................โ ^ . ^ .......... กรรมการ ......0 ก ? พ ื่. ..............กรรมการ ............. .โใ.:.,:โ..?......กรรมการและเลขาบการ
(บางอมรรัตน์ แสงนัวผับ) (บาง'พัก'ษกร 1ฃต็รัฒนนาคํบ) (บางคาริณ วง,ษ์ขาว)1
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดท่ี 

ขลมก. กำหนด
รายละเอียดท่ีผู้ 

ประสงค์จะเสนอ 
ราคาเสนอ

ตรงตามรายละเอียด 
ท่ี ขสมก. กำหนด

ดีกว่ารายละเอียด 
ท่ี ขลมก.กำหนด

เอกสารจ้างอิง 
(ระบุเลขท่ีหน้า, ข้อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ซื่อผู้ติดต่อ ............... (บริษัท)........................ โทรศัพท ์.......................(บริษัท),

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
. / ............/.

9. การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับประกันการขำรุดบกพร่อง ระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากเกิดปีญหา 

ในการใช้งาน ซึ่งได้แก่ การแกไขข้อผิดพลาด (&'โ0 ๙ 8 นฐ) หรือข้อมูลในระบบมีความผิดพลาดอันเนืองมาจาก 
การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากขุดคำอังการปรับแต่ง ("โบก0 บโ)) โปรแกรม ระบบงาน และ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล โดยให้รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม่เกินเดือนละ 8 ฃ่ัวโมง หรือร้อยละ 5 ของเวลาใช้งาน 
ทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่า มีฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างคดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถ 
ใช้งานระบบได้ ในส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น เป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ 0.10 ของอัตราค่าจ้างทั้งโครงการ โดย 
ขำระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 รัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง รับทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง 
หักจากหอักประกันสัญญาได้

10. การซ่อมแซมแก้ไขและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข ดังนี้
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันและบำรุงรักษาระบบงานหลังจากการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เป็นระยะเวลา 

ไม่นัอยกว่า 1 ปี โดยระบบต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบล้วน เรียบร้อย และองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
สามารถใข ้งานได ้ต ่อ เน ืองตลอดระยะเวลาร ับประก ัน  และบำร ุงร ักษา โดยไม ่เส ียค ่าใช ้จ ่าย  ด ้วยบร ืการ 
ในรูปแบบ ดังนี้

10.1 อก อลแ รับปรึกษาหรือแก้ไขปีญหาทางโทรศัพท์
10.2 ^6๓ 010 การใช้งานโปรแกรม 86๓01:6 เพื่อแก้ไขปิญหาฝานทางจอ
10.3 กรณซ่อมแซมไม'แล้วเสร็จตามข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ผู้ร ับจ้างต้องจัดหาระบบเซิร์ฟเวอร์ สำรอง 

ฬ0เว110 และอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะไม่ตํ่ากว่า หรือดีกว่ามาทดแทนให้สามารถใช้งานไต้ต่อเนื่อง
10.4 หากผ ู้ร ับจ ้างไม ่ดำเน ินการบำร ุงร ักษาหรือซ ่อมแซมแก้ไขตามข้อกำหนด ฃสมก. มีส ิทซึ่,ว่า'จ้าง 

บุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดซอบค่าใช้จ่าย 
ในการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดย ฃสมก.จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและขำระเงินให้กับ ขสมก. ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับหนังลือแจ้งจาก ขสมก 

^  -— 1.
หรือยินยอมให้ ขสมก. 

/
หักจากเงินประกันสัญญา

( ๆ ส ั6 . 3 . ------จ ้. , ,^ . ,, , , , ......1.................กรรมการ ........V..............กรรมการ
(นางม้ซณิมา รัดนครีมหาโพธ) ( น า ย ร ีธ  ซนเภา) (นายยงยุทธ พันธ์ลวั?เดึ๋)

^ ('ก5  .กรรมการ ....บุ̂ /.*.1โ?!1........... กรรมการ (^ท้&แ............................. กรรมการและเลขานการ
(บางอมรรัตน์ แลงบัวผับ) (บางทักษกร โซตวัฒบบาคิบ) (บางดา'รีณ วงษ์,ขาว)
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11. ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนี่งภายในระยะเวลาที่ภํๅหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเสีย 

ค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับจากเวลาที่ไต้รับแจ้งจาก ขสมก. 
จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการแลวเสร็จ แต่ไม่เกินมูลค่าจ้างพัฒนาเดือนสุดท้ายที่ผู้รับจ้างได้รับขํๅระเงินจากผู้ 
ว่าจ้าง

12. การชำระเงิน
ฃสมก. จะดำเนินการชำระเงินโดยกำหนดการจ่ายชำระเงินค่าจ้างพัฒนา (V10๖1๒ ^ บอลบอก ด้านบริการ 

ข้อมูลการเดินทาง แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้
12.1 งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมือผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ส่งแผนการดำเนินโครงการ 

คึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
- วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล

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

- ออกแบบ ชเ/นX โมบายแอพพลิเคฃั่น
- พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแล้ว
- ติดท้ังและทดสอบระบบ เทอช1๒ /จ่ว(วน03ปอก ด้านบริการข้อมูลการเดินทางพร้อมใช้งานแล้วเสร็จ

12.3 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
ภายใน 150 วัน น ับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับทำการประเมืนผลการใช้งานจริง 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- จัด^กอบรมผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 50 คน จำนวนไม่เกิน 2 คร้ัง และผู้ดูแลระบบ ในการดูแลระบบ 
การปรับแต่ง เพิ่ม ลบ แก้!.ข ข้อมูลที่จำเป็นไม่น้อยกว่า 6 คน และนำระบบ เทอเวเ!6 /\[ว[ว!!(ะลบอก ไปใช้งานจริง

- ส่งคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 50 ชุด
- คู่มือการบำรุงรักษาการบริหารจัดการข้อมูลระบบ เทอชแ6 /นุว[ว!เอลบอก

13. ข้อสงวนสิหธิ๋
13.1 ฃสมก. สงวนลิทธิ้เก ี่ยวซอฟต์แวร์รวมถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา เทอ!ว!!6 /\[ว[ว!เอลบอก 

สำหรับโครงการนี้ทั้งหมด ห้ามดัดลอกทำซํ้า หรือนำออกไปเผยแพรัไม่ว่ากรณีใด  ๆโดยไม่รับอนุญาตจาก ขสมก.

25*.ษ์น-ํ-------
.อ บ 2 1 -* ^ ไ โ ว ............. ะ).ประราบกรรมการ .........V/..ไา................ กรรมการ ...... ( บ ^ / ไ ^ . .......กรรมการ
(นางมชฟ้มา รัตนครมหาโพธ) (นาย1 ริ5 ขนเภา) (นายยงยุทธ พันธ์ลวัสด)

................โ ^ . ! ! ก ี่^ ^ .......กรรมการ ....ท ั.้.........................กรรมการ ............... ภ.!.!:........กรรมการและเลขานการ
(บางอมรรัตน์ แสงบัวผัน) (นางทักษกร โชติว้ฒนนาคํน) (นางดารํณ วงษ์ชาว)
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13.2 ขสมก. ขอสงวนลิทธในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รันจ้างทราบ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบ) วัน โดยผู้รับจ้างจะใม1สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าขดเขยหรือเงินใด  ๆ
จาก ฃสมก. ในการยกเลิกสัญญาด้งกล่าว

13.3 องค์การทรงไวัซื่งสิทธิจะยกเสิกโครงการที,ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไร้ 
ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะการเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้มิสิทธิเลนอราคา 
หรือผู้ชนะการเสนอราคาไมมสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

14. ติดต่อสอบถามรายละเอึยด เพิ่มเติมไดท่ี้
ซื่อผู้ติดต่อ : นางมัชฌิมา รัตนครีมหาโพธึ๋ 3)1 : 50ชล]ป๓ ® เา๐!กาล!!..อวกา
โทรศัพท์ : 02-246-0339 ต่อ 1415 โทรสาร : 02-246-7047
ที่อยู่เจ ้า1ของงาน/โครงการ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมิความเห็นเกี่ยวกับโครงการด้งกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาง 6-กาลแ : 5๐ปล[ซ๓® [า01๓3(1.00๓ มายัง ขสมก. โดยเปิดเผยตัว

■ #*******************************"***********************.******

(นางอมรรัตน์ แ.สงบัวผับ) (บางทัก'ษกร โชติวัฒนนาติบ) (บางดารํณ วงษ์ชาว)



แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอืยดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดนี้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสรัาง

๑. โครงการ พัฒนาโมบายแอพพลิเคขนด้านบริการช้อมูลการเดินทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทค องค่การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ^
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ไ??!}...#?!.?{.ไ!?(&1..เ3 . ^ 9 . ^ . , ...............

เป็นเงิน ๔,๔:๐0,๐0๐.0๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากสืบราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพิ่อเครษฐกิจและ 

สังคมแล้ว ไม'มิราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้ 
๔.๑ บริษัท เอ้ก ดิจีทัล จำกัด 
๔.๒ บริษัท โรโ1ษสิงโก้ จำกัด 
๔๓ บริษัท อันน็อกซ์ จำกัด

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผ้กำหนดราคากลาง
๖.๑ นางมัชฌิมา 
๖.๒ นายประเสริฐ
๖.๓ นายยงยุทธ 
๖.๔ นางอมรรัตน์ 
๖.๔ นางทักษกร 
๖.๖ นางดาริณ

รัตนศริมหาโพธ
ฃุนเภา 
พันธ์สวัสด
แสงบัวผัน 
โชติ'วัฒน'นาดิน 
วงษ์ขาว

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม
หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้วหน้างานงบประมาณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔
หัวหน้างานแผนและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ


