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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Application) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จังหวัดยะลามีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและจังหวัด โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้  เพ่ือเป็นเขตที่
ส าคัญในแง่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาให้เป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซียที่ควรให้
ความส าคัญทางในทุกมิติทั้ง สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยะทั้งทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพ่ิมความมั่นใจให้ประชาชนในจังหวัดรวมทั้งนักธุรกิจหรือ
นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดสามารถด ารงชีวิตหรือเดินทางติดต่อหรือใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย อ าเภอเบตง ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเมืองในพ้ืนที่ส าคัญในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีความพร้อมมากที่สุดในการปรับปรุงเมือง ให้สามารถน าเทคโนโลยี 
Artificial Intelligence มาประยุกต์และพัฒนาให้เป็นเมือง Smart City ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดให้ตรงกับพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและพัฒนาเมืองคือ 

1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม ให้ ได้มาตรฐานและเ พียงพอ   
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. เสริมสร้างความม่ันคง การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ ประชาชน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะ
อย่างยั่งยืน (City Intelligent Digital Platforms: CIDP) 

2.2 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Betong Information Command Room) โดยติดตั้งระบบแสดง
ข้อมูล และเครื่องมือในการปฏิบัติการและสั่งการ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการ
บริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (City Intelligent Digital Platforms: CIDP) เพ่ือการบริหารจัด
การเมืองแบบบูรณาการ สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการบริหารบนพื้นฐานของข้อมูลแบบเรียลไทม ์

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ ให้มีความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับ 
เมืองเบตงอัจฉริยะ เพ่ือที่จะรองรับประชาชน และ นักท่องเที่ยว 

2.4 น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสื่อสารข้อมูลในสถานที่เพ่ือแจ้งและสื่อสารให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
รับทราบเพ่ือประกอบการวางแผนการในการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น เสริมความประทับใจ และ ส่ง
ความยั่งยืน 
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2.5 เพ่ือให้มีช่องทางการบริการข้อมูลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหาร
เมือง เบตง อัจฉริ ยะอย่ างยั่ งยืน  (City Intelligent Digital Platforms:  CIDP)  ในลักษณะ Mobile 
Application 

 
3. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
 
4. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกา ร 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีมูลค่า ไม่น้อยกว่า 
4,000,000 บาท จ านวน 1 สัญญา โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ส านักพัฒนาเชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบ
ส าเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวด้วย 
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4.12 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

4.13 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท 
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

4.14 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการท างานที่
จะด าเนินการในโครงการนี้ โดยจะต้องส่งประวัติโดยย่อ หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการพร้อมลายมือชื่อ 
โดยยื่นหลักฐานให้กับผู้รับจ้างพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา 
4.14.1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) อย่างน้อย 1 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสบการณ์การท างานบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยท างานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดท าและออกแบบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  
4.14.2 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) อย่างน้อย 1 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

4.14.3 โปรแกรมเมอร์แอปพลิเคชัน อย่างน้อย 3 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสบการณ์ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

5. เงื่อนไขเสนอราคา 
5.1 ผู้เสนอราคา จะต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดต่อข้อก าหนดและรายละเอียด (Specification) 

เป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ของเอกสารเสนอราคา (โปรแกรม/ อุปกรณ์ที่ระบุใน
ภาคผนวกทุกข้อต้องระบุยี่ห้อ/ รุ่นชัดเจนพร้อมแนบเอกสารแสดงคุณลักษณะ) โดยอ้างอิงข้อความหรือ
เอกสารในส่วนอื่นที่จัดท าเสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ใน
เอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงนั้นอยู่ในส่วนใดต าแหน่งใดของเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดท าเสนอ
มา ส าหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้ เพ่ือให้
สามารถไปตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย หากผู้เสนอราคาไม่ด าเนินการตามข้อนี้ 
คณะกรรมการประกวดราคาจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้ น  เว้นแต่ 
เป็นข้อผิดหลง หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เท่านั้น 
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก าหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 

6. ขอบเขตการด าเนินงาน 
6.1 ด าเนินงานตามแผนการ (Action Plan) และส่งมอบแผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานดังกล่าวจะ

ต้องแสดงรายละเอียดถึงข้ันตอนการท างานตามรายละเอียด ดังนี้ 
6.1.1 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุเจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6.1.2 วิธีการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานระดับกิจกรรมและรายละเอียด ตามแผนงานหลัก (Master 

Plan) อย่างน้อยดังนี้ 
1) แผนการส ารวจ ศึกษาและรวบรวมความต้องการ (Requirement Plan) 
2) แผนการวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis and Design Plan) 
3) แผนการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development and Installation Plan) 
4) แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User Acceptance Test Plan) 
5) แผนการฝึกอบรม (Training Plan) 

6.2 ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ แพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารเมืองเบตง
อัจฉริยะอย่างยั่งยืน (City Intelligent Digital Platforms: CIDP) โดยมีระบบงานดังนี ้
6.2.1 ระบบงาน City Information Platform 
6.2.2 ระบบงาน City Data Platform 
6.2.3 ระบบงาน City Mobile Application  

6.3 จัดท ารายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ แพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหาร
เมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (City Intelligent Digital Platforms: CIDP) โดยมีระบบงานดังนี้ 
6.3.1 ระบบงาน City Information Platform 
6.3.2 ระบบงาน City Data Platform 
6.3.3 ระบบงาน City Mobile Application  

6.4 ด าเนินการพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่าง
ยั่งยืน (City Intelligent Digital Platforms: CIDP) โดยมีระบบงานดังนี้ 

อ้างถึงข้อ ข้อก าหนด/ 
อุปกรณ์ที่ต้องการ 

ข้อก าหนด/ 
อุปกรณ์ที่เสนอ 

เอกสารอ้างอิง 
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6.4.1 ระบบงาน City Information Platform เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูล ระบบงานปฏิบัติการและสั่ง
การ และระบบรายงานในการบูรณาการข้อมูล ส าหรับน าเสนอข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการเมืองเบตงอัจฉริยะแก่ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าในเทศบาลเมือง  
เบตง โดยมีความสามารถในระบบงาน อย่างน้อยดังนี้ 

1) สามารถบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับเมืองได้ เช่นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่
ส าคัญ โรงแรมที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าและบริการ เป็นต้น 

2) สามารถเชื่อมโยงการท างานกับระบบงาน City Mobile Application เพ่ือใช้เป็นช่องทาง 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 ช่องทางในการปฏิบัติการและสั่งการแก่ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าใน

เทศบาลเมืองเบตง 
 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุฉุกเฉิน จากประชาชน นักท่องเที่ยว และ

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
 ช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่อาศัย

อยู่ในพื้นท่ีสามารถแสดงผลข้อมูลทั่วไปของเมืองเบตงได้ 
3) สามารถแสดงผลข้อมูลในลักษณะ Dashboard ได้ ในมิติต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ 

 ด้านความปลอดภัย 
 ด้านการท่องเที่ยว 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 

4) สามารถแสดงผลข้อมูลในลักษณะแผนที่ได้ ในมิติต่างๆอย่างน้อยดังนี้ 
 ด้านความปลอดภัย 
 ด้านการท่องเที่ยว  
 ด้านสิ่งแวดล้อม 

5) สามารถน าข้อมูลผลการวิเคราะห์และประมวลผลแบบอัจฉริยะ จากซอฟต์แวร์ระบบ
วิเคราะห์และประมวลผลแบบอัจฉริยะจากข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มาแสดงผล
ข้อมูลในลักษณะ Dashboard ได ้

6.4.2 ระบบงาน City Data Platform เพ่ือให้บริการข้อมูลในลักษณะ Open Data ส าหรับ นักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐ
และการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเบตง อย่างน้อยดังนี้ 

1) ระบบลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานข้อมูล 
2) สามารถเก็บบันทึกการเรียกใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานได้ 
3) สามารถจัดการการเผยแพร่ข้อมูลได้ 
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4) สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ 
6.4.3 ระบบงาน City Mobile Application  เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และ

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารทางตรงอย่างถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และ
ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จ าเพาะเจาะจงในพ้ืนที่ และ
ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีช่องทางการบริการข้อมูลแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว โดยมีความสามารถระบบงาน อย่างน้อยดังนี้ 

1) รองรับภาษาในเมนูการใช้งานภาษาไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างน้อย 
2) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานตามที่ก าหนด และลงทะเบียนผ่าน Social Media   เช่น 

Facebook เป็นต้น ได้เป็นอย่างน้อย 
3) สามารถเข้าใช้งาน (Log in) ตามที่ก าหนดและ Log in ผ่าน Social Media เช่น 

Facebook เป็นต้น ได้เป็นอย่างน้อย 
4) มีฟังก์ชันการท างานที่สนับสนุนการใช้งานหลักด้านให้ข้อมูลทั่ ว ไป อย่างน้อย

ประกอบด้วย 
 สามารถแสดงผลข้อมูลทั่วไป ข่าวสาร หรือ แสดงข้อมูลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ส าคัญเร่งด่วนไปยังหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชนตามที่ก าหนด 
 สามารถแสดงผลข้อมูลด้านปฏิทินกิจกรรม 
 สามารถแสดงผลข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ e-mail 

หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่  ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้  
 สามารถแสดงผลข้อมูลทั่วไปของเมืองเบตงได้ 
 สามารถแสดงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได ้
 สามารถแสดงประกาศจับบุคคลต้องสงสัย 

5) มีฟังก์ชันการท างานที่สนับสนุนการใช้งานของแต่ละบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย 
 สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และติดตามผล 
 สามารถท าแบบส ารวจความคิดเห็น 
 สามารถแจ้งเตือน (Push Notification) ได ้

6) มีฟังก์ชันการท างานรองรับการให้บริการอ่ืน ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 สามารถแสดงพิกัด ข้อมูลสถานที่ และการแนะน าเส้นทางในลักษณะ Map Location 

ได้ 
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 ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ โรงแรมที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าและ
บริการ สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือลบข้อมูลบริการของตนเอง
ได้ โดยต้องผ่านการลงทะเบียนและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ  

 ร้านค้าหรือผู้ประกอบการสามารถลงประกาศโปรโมทได้ โดย เจ้าหน้าที่ ต้องท าการ 
อนุมัติการประกาศ ก่อน จึงจะแสดงที่หน้า mobile 

6.5 จัดหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
6.5.1 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สนับสนุนการท างานแบบออบเจ็กต์ ( Object –

Relational Database Management System) 
6.5.2 สามารถท าการเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งค าสั่ง SQL ไว้ในหน่วยความจ าของฐานข้อมูล (Query 

Result Cache) เพ่ือให้สามารถน าผลลัพธ์นั้นมาใช้ได้ในทันที โดยไม่ต้องท าการค านวณ , ค้นหา
ผลลัพธ์จากฐานข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

6.5.3 มีระบบช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล Query Optimizer ในลักษณะที่ เป็น Cost-Based 
Optimizer 

6.5.4 Query Optimizer จะต้องมีระบบแก้ไขค าสั่ง SQL ที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ที่
สามารถท างานได้ดีที่สุด แบบอัตโนมัติ (Query Rewrite) 

6.5.5 มีการท างานแบบ Machine learning เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของระบบ
ฐานข้อมูล 

6.5.6 มีเครื่องมือในการสร้าง Web Application อย่างง่าย ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนา Application ใน
อนาคต  โดยเครื่องมือนี้ต้องสนับสนุนการท างานแบบ Web services โดยสามารถพัฒนาและใช้
งานผ่าน Web Browser มีความสามารถในการท า Drag and Drop, สร้าง Flash Chart ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ 

6.5.7 สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ และจัดท า Index ของข้อมูลประเภท Semi-Structure เช่น 
JSON และ XML เป็นต้น 

6.5.8 มีเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลในฐานข้อมูลในรูปแบบ RESTful API หรือ Web Service ได ้
6.5.9 สามารถท าการสร้าง Database แบบ Multitenant โดยมีลิขสิทธิ์ในการใช้งานอย่างน้อย ๒ 

Tenant เพ่ือการบริหารทรัพยากรของระบบได้ 
6.5.10 สามารถท างานในรูปแบบ Spatial ฟังก์ชัน เพ่ือเก็บและประมวลผลข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ได้ 
6.5.11 สามารถท างานในรูปแบบ Graph เพ่ือเก็บและประมวลผลความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ 
6.5.12 สามารถใช้ท า Data Mining ที่ embedded อยู่ในฐานข้อมูล เพ่ือลดการเคลื่อนย้ายข้อมูลออก

จากฐานข้อมูล 
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6.5.13 มีความสามารถในการ น าข้อมูลในตารางที่ก าหนดขึ้นไปไว้ในหน่วยความจ า ( In-memory) โดยมี
ลิขสิทธิ์ในการใช้งานอย่างน้อย ๘ GB โดยมีการเก็บในรูปแบบคอลัมน์ (Column Format) และมี
การแปลงการจัดเก็บจากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เก็บแบบแถว (Row Format)  

6.5.14 มีสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายส าหรับผู้ใช้งานจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ผู้ใช้งาน  
6.6 จัดหาซอฟต์แวร์กระบวนการปฏิบัติงานอัตโนมัติ Robotic Process Automation (RPA) จ านวน 1 ระบบ 

โดยมีคณุสมบัติดังนี้ 
6.6.1 รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2019 หรือดีกว่า 
6.6.2 มี Application interface ในลักษณะ GUI ส าหรับการใช้งาน 
6.6.3 มี User Interface ที่ใช้งานได้ง่าย ในรูปแบบของ ค าสั่งที่เรียงตามล าดับขั้นตอน 
6.6.4 รองรั บชุ ดค า สั่ ง ใน รู ปแบบ  Web Browser, Window, Programs, Image, Text File, File 

Operation และ Excel 
6.6.5 รองรับการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลแบบ OLEDB 
6.6.6 สามารถบันทึกการท างานของมนุษย์เพ่ือใช้ในการสร้างกระบวนการและท าซ้ าได้ 
6.6.7 สามารถก าหนดให้ส่ง e-mail แจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อกระบวนการท างานเกิดปัญหาหรือ

ท างานไม่ส าเร็จ 
6.7 ด าเนินการทดสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ร่วมกับส่วนงานอื่น ๆ ในโครงการ  
6.8 ด าเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
6.8.1 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน (User) ไม่น้อยกว่า 20 คน จ านวน 1 ครั้ง 
6.8.2 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่น้อยกว่า 5 คน จ านวน 1 ครั้ง 
6.8.3 จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานในโครงการ และเอกสารคู่มือการใช้งาน 

6.9 หากมีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของซอฟต์แวร์นี้ เช่น ค่า License หรือ ค่า
ติดตั้ง หรือ ค่าดูแลรักษาของซอฟต์แวร์และที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์นี้   เป็นต้น โดยอาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
ด าเนินการหรือเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เพ่ือให้โครงการด าเนินการได้โดยสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๑๘0 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

 
 



๙ 
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8. วงเงินที่ใช้ในการจัดหา 
 จ านวนเงินทั้งสิ้น   10,282,700 บาท (สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 

9. การส่งมอบงานและเงื่อนไขการส่งมอบงาน 
คณะกรรมการตรวจรับงาน จะท าการตรวจรับงานให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการในแต่ละส่วนแล้ว

เสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
9.1 งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส่งมอบแผนการด าเนินโครงการฯ (Action Plan) ภายใน 30 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
9.1.1 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุเจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
9.1.2 วิธีการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานระดับกิจกรรมและรายละเอียด ตามแผนงานหลัก (Master 

Plan) อย่างน้อยดังนี้ 
1) แผนการส ารวจ ศึกษาและรวบรวมความต้องการ (Requirement Plan) 
2) แผนการวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis and Design Plan) 
3) แผนการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development and Installation Plan) 
4) แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User Acceptance Test Plan) 
5) แผนการฝึกอบรม (Training Plan) 

9.2 งวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส่งมอบผลการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์และออกแบบ ผลการศึกษา การ
ส ารวจ ภายใน ๖0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
9.2.1 ระบบงาน City Information Platform 
9.2.2 ระบบงาน City Data Platform 
9.2.3 ระบบงาน City Mobile Application 

9.3 งวดที่ 3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส่งมอบงาน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
9.3.1 ส่งมอบงานและติดตั้ง ตามขอบเขตงานข้อ 6.4 – 6.6 

9.4 งวดที่ 4 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส่งมอบงานภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
9.4.1 ส่งมอบงานด าเนินการทดสอบฯ ตามขอบเขตงานข้อ 6.7 

9.5 งวดสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานฯ ภายใน 1๘0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
9.5.1 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน (User) ไม่น้อยกว่า 20 คน จ านวน 1 ครั้ง 



๑๐ 
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9.5.2 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่น้อยกว่า 5 คน จ านวน 1 ครั้ง 
9.5.3 จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานในโครงการ และเอกสารคู่มือการใช้งาน 
9.5.4 รายงานฉบับสมบูรณ์  

 
10.  เงื่อนไขการช าระเงิน 

    ผู้ว่าจ้างตกลงช าระเงินค่าจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบครบตามรายละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญา และเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ดังนี้ 

10.1 ค่าจ่ายล่วงหน้า ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา โดย
ต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน
ประเทศไทย ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น 

10.2 ผู้ว่าจ้าง จะเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างเป็นงวด ดังนี้ 
1) งวดที่ 1 : ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไข ในข้อ 9.1 

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว 
2) งวดที่ 2 : ร้อยละ 15 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไข ในข้อ 9.2 

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว 
3) งวดที่ 3 : ร้อยละ 30 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไข ในข้อ 9.3 

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว 
4) งวดที่ 4 : ร้อยละ 35 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไข ในข้อ 9.4 

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว 
5) งวดที่ 5 : ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไข ในข้อ 9.5 

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานแล้ว 
 

11.  การรับประกันผลงาน 
11.1 ในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานผู้รับจ้างต้องท าการบ ารุงรักษาระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ แก้ไข และปรับปรุง

ระบบงาน ตลอดทั้งโปรแกรมในกรณีที่มีข้อผิดพลาด อันเนื่องมาจากการท างานของระบบ หรือโปรแกรม 
และ/หรือการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยไม่ท าให้ระบบงาน
หยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

ทั้งนี้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเกิด
จากบุคคลที่สาม เช่น ภัยลักทรัพย์ ภัยก่อการร้าย การจลาจล หรือภัยธรรมชาติ 

 
12.  ค่าปรับ 



๑๑ 
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เมื่อครบก าหนดส่งมอบงานตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือส่งมอบงานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบ
ตามจ านวน หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้  

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 
0.10 ของจ านวนเงินตามสัญญา จนกว่าจะถูกต้องและครบถ้วน 

 
13. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) ชั้น 10 

 เลขที่ 15  ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110 
 อีเมล์ oms.psu@gmail.com 
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