ประกาศคณะกรรมการจัดจ้าง
บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา
โครงการพัฒนาระบบ E-Learning และ ระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ด้วย บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีควำมประสงค์จะดำเนินกำร พัฒนำระบบ E-Learning และ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. พัฒนำระบบ E-Learning
1.1 ระบบเว็บพอร์ทัล ของบริษัท อู่กรุงเทพ จากัด ( Bangkok Dock Portal)
1.1.1 พัฒนำระบบเว็บท่ำ ซึ่งจะเป็นกำรวำงรำกฐำนเทคโนโลยีระบบศูนย์กลำงของระบบงำน
ทั้งหมดขององค์กร (Single Point Gateway) เพื่อบูรณำกำรข้อมูลต่ำงๆ จำกทุกหน่วย งำน
เข้ำมำที่ศูนย์กลำง เพื่อให้สำมำรถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง และมี
ประสิทธิภำพ และลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
1.1.2 ระบบกำรบริหำรข่ำวสำรภำยในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสำมำรถช่วยในกำร
สื่อสำรภำยในองค์กร เช่น ประกำศด่วน, ข่ำวประเด็นร้อน, ข่ำวประชำสัมพันธ์, FAQ เป็นต้น
1.1.3 มีระบบกระดำนสนทนำ(Web board) สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน
1.1.4 มีเครื่องมือช่วยเหลือ เช่น เครื่องคิดเลข, พยำกรณ์อำกำศ เป็นต้น
1.1.5 มีระบบเก็บข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนระบบของเจ้ำหน้ำที่
1.1.6 มีระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ผู้
ใช้งำน รวมถึงกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงระบบต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนได้
1.1.7 มีระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ในกำรบริหำรจัดกำรเมนูกำรใช้งำนใน
โปรแกรม และรองรับกำรต่อยอดระบบงำนในอนำคตได้
1.1.8 ระบบรองรับกำรเชื่อมต่อระบบงำนที่พัฒนำขึ้นในหัวข้อ 1.2
1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
1.2.1 ภำพรวมโครงกำร
 มีระบบกำรลงทะเบียนเรียนออนไลน์
 มีระบบกำรเรียน และรองรับสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
 มีระบบกำรจัดกำรหลักสูตรออนไลน์
 มีระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์
 มีระบบรำยงำนสถิติต่ำงๆ ที่จำเป็น
1.2.2 มุมมองสำหรับบุคลำกรบริษัทฯ
 ระบบสำมำรถรองรับกำรลงทะเบียนเรียน ผ่ำนระบบแบบออนไลน์ได้
 ระบบสำมำรถตรวจสอบสิทธิกำรเข้ำใช้งำนก่อนเข้ำสู่บทเรียนได้
 ระบบรองรับกำรทำแบบทดสอบ ผ่ำนระบบแบบออนไลน์ได้
 ระบบสำมำรถสำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียน ผ่ำนระบบแบบออนไลน์ได้

1.2.3 มุมมองสำหรับคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร E-Learning
 ระบบสำมำรถสร้ำงและบริหำรหลักสูตร ผ่ำนระบบแบบออนไลน์ได้
 ระบบสำมำรถกำหนดกำรเปิด-ปิดหลักสูตรผ่ำนระบบได้
 ระบบสำมำรถจัดกำรหลักสูตรกำรศึกษำโดยสำมำรถบริหำรบทเรียน รวมถึงสื่อกำร
เรียนกำรสอนผ่ำนระบบได้
 ระบบสำมำรถสร้ำงแบบทดสอบต่ำงๆ และสำมำรถกำหนดกำรเปิด -ปิดแบบทดสอบ
ผ่ำนระบบได้
 ระบบสำมำรถออกรำยงำนสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำได้ และออกรำยงำน
พื้นฐำนที่จำเป็น
1.2.4 มุมมองสำหรับผู้ดูแลระบบ
 ระบบสำมำรถกำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำนระบบ e-Learning ได้
 ระบบสำมำรถออกรำยผู้เข้ำใช้งำน และรำยงำนพื้นฐำนที่จำเป็น
1.3 ขอบเขต/คุณลักษณะงานเพิ่มเติม
1.3.1 จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของอู่กรุงเทพ หลักสูตรกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ
สำหรับผู้ใช้งำนเป็นเวลำอย่ำงน้อยระบบ
ละ 1 วัน จำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 วัน
จำนวนอย่ำงน้อย 3 คน
1.3.2 จัดให้มีโปรแกรมเมอร์คอยให้คำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ในกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศที่พัฒนำทำงโทรศัพท์ อีเมล์ และกำรควบคุมระยะไกล (Remote Desktop)
ตลอดช่วงระยะเวลำสัญญำจ้ำง
1.3.3 ในกำรส่งงำนงวดสุดท้ำย จะต้องส่งมอบคู่มือกำรใช้งำน (User Manual) คู่มือระบบงำน
(System Document) ของทุกระบบที่พัฒนำ พร้อม Source Code บรรจุในแผ่น CD/DVD
จำนวน 2 ชุด
1.3.4 ระบบที่จัดหำ/พัฒนำจะต้องสำมำรถใช้งำนได้ดีกับ Internet Explorer เป็นอย่ำงน้อย
1.3.5 ติดตั้งระบบที่จัดหำหรือพัฒนำ ให้พร้อมใช้งำน ณ สถำนที่ของบริษัทฯ
2. พัฒนาระบบ การบริหารสินค้าคงคลัง
2.1 พัฒนาระบบ การบริหารสินค้าคงคลัง(Inventory Management System)
2.1.1 ภำพรวมโครงกำร
 ระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน ของสินค้ำคงคลังที่ต้องกำรจัดเก็บ โดยสำมำรถ
จำแนกตำมประเภทสินค้ำคงคลังที่กำหนดได้
 ระบบสำมำรถบริ ห ำรสิ น ค้ำ คงคลั ง ในกระบวนกำรนำเข้ำ -เบิ ก-โอนสิ น ค้ำ โดยมี
เครื่องมือในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น และจัดกำร
 ระบบรองรับกำรแสดงผลในรูปแบบรำยงำนระดับปฏิบัติกำร และระดับบริหำรตำม
ควำมจำเป็น

2.1.2 สำหรับเจ้ำหน้ำที่แผนกพัสดุ
 ระบบต้องสำมำรถกำหนดคุณสมบัติของสินค้ำได้
 ระบบต้องสำมำรถตรวจสอบสินค้ำคงเหลือได้
 ระบบต้องสำมำรถรับสินค้ำเข้ำคลังได้
 ระบบต้องสำมำรถเบิกสินค้ำออกจำกคลังได้
 ระบบต้องสำมำรถโอน-รับโอนสินค้ำระหว่ำงคลังได้
 ระบบต้องสำมำรถจัดกำรลูกค้ำได้
 ระบบต้องสำมำรถดูรำยงำนต่ำง ๆ ได้
2.1.3 สำหรับผู้บริหำร
 สำมำรถออกรำยงำนต่ำงๆ ที่จำเป็นในกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้
 ระบบต้องสำมำรถออกรำยงำน และติดตำมสถำนะสอนค้ำคงคลังแบบทันทีทันใด
(Real Time)

1.2

2.1.4 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ระบบต้องสำมำรถกำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำนได้
 ระบบต้องสำมำรถจัดกำรคลังสินค้ำได้
 ระบบต้องสำมำรถรองรับ จัดกำรกำรเชื่ อมโยงข้อ มูล แก่ กับ ระบบอื่น ๆ ผ่ ำ นกำร
import ,export ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ ให้ระบบงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ได้
ขอบเขต/คุณลักษณะงานเพิ่มเติม
2.1.5 จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของอู่กรุงเทพ หลักสูตรกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ
สำหรับผู้ใช้งำนเป็นเวลำอย่ำงน้อยระบบละ 1 วัน จำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และหลักสูตร
สำหรับผู้ดูแลระบบ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 วัน จำนวนอย่ำงน้อย 3 คน
2.1.6 จัดให้มีโปรแกรมเมอร์คอยให้คำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ในกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศที่พัฒนำทำงโทรศัพท์ อีเมล์ และกำรควบคุมระยะไกล(Remote Desktop)ตลอด
ช่วงระยะเวลำสัญญำจ้ำง
2.1.7 ในกำรส่งงำนงวดสุดท้ำย จะต้องส่งมอบคู่มือกำรใช้งำน(User Manual) คู่มือระบบงำน
(System Document) ของทุกระบบที่พัฒนำ พร้อม Source Code บรรจุในแผ่น CD/DVD
จำนวน 2 ชุด
2.1.8 ระบบที่จัดหำ/พัฒนำจะต้องสำมำรถใช้งำนได้ดีกับ Internet Explorer เป็นอย่ำงน้อย
2.1.9 ติดตั้งระบบที่จัดหำหรือพัฒนำ ให้พร้อมใช้งำน ณ สถำนที่ของบริษัทฯ

3. ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล ที่มีอำชีพรับจ้ำงทำงำนดังกล่ำว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอรำคำ
๓. ผู้รับจ้ำง จะต้องส่งมอบงำนจ้ำง ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และจะต้องยืน
รำคำไม่น้อยกว่ำ 30 นับถัดจำกวันเสนอรำคำ
๔. ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำร หลักฐำนแนบมำพร้อมใบเสนอรำคำ ดังนี้
๖.๑ สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
๖.๒ หนังสือมอบอำนำจ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
ดังนั้น หำกสนใจให้ไปยื่นซองเสนอรำคำในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00 น. – 11.00 น.
ณ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 2369 หมู่2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมกำรจัดซื้อ
จะดำเนินกำรคัดเลือกและพิจำรณำผู้รับจ้ำง ในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2557 ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และเข้ำร่วมเสนอรำคำ

ขอแสดงควำมนับถือ

