ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ในระบบ Call Center 1348
1. ความเป็นมา
ด้ว ยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความประสงค์จะทาการจัดหาระบบ Call Center 1348 และเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ มาทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อใช้สาหรับระบบ Call Center 1348 ที่ใช้งานใน
ปัจจุบันซึ่งได้เปิดให้บริการประชาชนและผู้โดยสารตั้งแต่ปี 2551 รวมระยะเวลา 8 ปี รวมไปถึงการปรับปรุง พัฒนา
ระบบ Call Center 1348 ให้ มี ค วามทั น สมั ย โดยในแผนงานการจัด หาจะเป็ น ไปตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4

เพื่ อ จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ แ ละระบบ Call Center 1348 ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม
ที่เสื่อมสภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพทางด้านการให้บริการของระบบ Call Center 1348
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย
จากบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือกรณีที่ไม่มีบริษัทสาขาในประเทศไทยให้ใช้ห นังสือ
แต่งตั้งจากตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่า อุ ปกรณ์ที่
นาเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิต
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสาร หลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทาง
ราชการ หรือผู้ถูกองค์การบอกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้า
เสนอราคา และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส์
/ณ วันประกาศ...
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ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.7 นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e - Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อ ง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
จัดซื้อจัดจ้างไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.9 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ เป็ น ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทาเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะครุภั ณ ฑ์ที่
ก าหนด ข้ า งต้ น ทั้ ง หมดโดยระบุเ อกสารอ้ า งอิ ง แคตตาล็ อ ก ให้ ถู ก ต้ อ ง และต้ อ งขี ด เส้ น ใต้ ร ะบุ
หมายเลขข้อที่อ้างอิง ให้ชัดเจน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่ผู้
องค์การขนส่ง
ประสงค์จะเสนอ
มวลชนกรุงเทพ
ราคาเสนอ
กาหนด

ตรงตาม
รายละเอียดที่
องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
กาหนด

ดีกว่ารายละเอียดที่
องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
กาหนด

เอกสารอ้างอิง
(ระบุเลขที่หน้า)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ ......................................... โทรศัพท์ .............................................
/ข้อกาหนด...
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ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
1. เงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้นที่กาหนด ให้ส่งมาพร้อมกับการยื่นเอกสาร คุณลักษณะของการประมูล
ในครั้งนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขสาคัญ องค์การสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ส่งเอกสารดังกล่าวมา
ไม่ครบ
2. การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิกส์ ที่เสนอมาทั้งหมดต้องรองรับและสามารถร่วมทางานร่วมกับระบบเดิมขององค์การได้เป็นอย่างดี

/4. แบบรูปรายการ...
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4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการดาเนินงาน
โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงานและแผนการจัดการคุณภาพ
4.2 ดาเนินการสารวจจุดติดตั้งสาหรับอุปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ พร้อมจัดทารายงานสรุปผล
การสารวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อนดาเนินการติดตั้งจริง
4.3 ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมความต้ อ งการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง หมดของ ขสมก.
ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการเก็บรวบรวมความต้องการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 ดาเนินการออกแบบระบบ Call Center 1348 ซึ่งประกอบด้วยระบบงานในส่วนของการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ชมเชย และแจ้งของหายในรถ พร้อมทั้งจัดทารายงานการออกแบบระบบ Call center
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สถาปั ต ยกรรมระบบ แผนภาพการออกแบบ การออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล
การออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Interface) ตามมาตรฐาน UML หรือ มาตรฐานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในลักษณะ User Interface

ภาพการทางานของระบบ Call Center 1348

/4.5 จัดหา...
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4.5

จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มติ ด ตั้ ง เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ระบบ Call Center 1348
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับระบบ Call Center
จานวน 1 ชุด
4.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับระบบ Help desk
จานวน 1 ชุด
และ Proxy & Antivirus
4.5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
จานวน 19 ชุด
4.5.4 เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 19 ชุด
4.5.5 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์สี
จานวน 1 ชุด
4.5.6 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ขาว- ดา
จานวน 1 ชุด
4.5.7 อุปกรณ์หลักสาหรับบริหารจัดการระบบ IP Phone (IP-PBX) จานวน 1 ชุด
4.5.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch 24 Port)
จานวน 2 ชุด
4.5.9 ชุดเครื่องโทรศัพท์ ชนิด IP Phone
จานวน 18 ชุด
4.5.10 ชุดหูฟัง Headset
จานวน 18 ชุด
4.5.11 จอแสดงผล LED Smart TV
จานวน 1 ชุด
4.5.12 โปรแกรมระบบ Call Center
จานวน 1 ชุด
4.5.13 โปรแกรม Anti-Virus
จานวน 1 ชุด
4.5.14 โต๊ะทางานสาหรับ Agent
จานวน 15 ชุด
4.5.15 โต๊ะทางานสาหรับ Supervisor และธุรการ
จานวน 4 ชุด
4.6 ด าเนิ น การออกแบบการติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง สายสั ญ ญาณ ระบบไฟฟ้ า
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดทาเอกสารการออกแบบ
การติดตั้งระบบ
4.7 ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศที่ได้รับอนุ มัติจ าก
ขสมก.
4.8 ดาเนิ น การพัฒ นาการเชื่อมโยงข้อมูล การร้องเรียนระหว่างระบบ Call Center และเว็บไซต์ของ
ขสมก. ในส่วนของการแจ้งและตอบเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดเก็บและจัดทารายงานเชิงสถิติในภาพรวม
ที่ระบบ Call Center ได้
4.9 ดาเนิ น การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่ว ง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเอกสาร
การออกแบบการติดตั้งระบบ ที่ได้รับอนุมัติจาก ขสมก.
4.10 ดาเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ที่ทาง ขสมก. กาหนด
รวมถึงดาเนินการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังห้อง Data Center ใหม่
ของ ขสมก.
/4.11 ดาเนิน...
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4.11 ดาเนินการนาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศ
4.12 ดาเนินการทดสอบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.12.1 ดาเนินการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ (System Integration Test) และการทดสอบ
ระบบของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) ระบบสารสนเทศที่มีการติดตั้ง
4.12.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) อย่างน้อยดังนี้
4.12.2.1 ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีขีดความสามารถรองรับการทางาน
ของระบบสารสนเทศที่นาเสนอ ให้ ส ามารถให้ บริการได้ตามปริมาณงาน
และต้องสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้งาน (Concurrent
Users) ตามมาตรฐานบนระบบสารสนเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุน ที่กาหนด
ไว้ นั้ น เป็ น การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต่ าเท่ า นั้ น ผู้ ช นะการประกวดราคา
มีหน้าที่ออกแบบและนาเสนอคุณลักษณะเฉพาะของ Hardware ให้เป็นไป
ตามความต้องการด้านประสิทธิภาพข้างต้น
4.12.2.2 ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) ของระบบ Call
Center 1348 และระบบสารสนเทศที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง โดยการทดสอบต้ อง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการหยุดชะงักต่อระบบที่ใช้งานประจา
4.13 การฝึกอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับ ขสมก. มีความต้องการอย่างน้อย ดังนี้
4.13.1 ต้องทาการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบ Call Center และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ผู้ดูแลระบบ จานวน 5 ท่าน และผู้ใช้งานระบบ จานวน 40 ท่าน
ให้ กั บ ขสมก. และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในลั ก ษณะของ On the Job Training มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และองค์ประกอบทั้งหมดที่ติดตั้ง เพื่อให้
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4.13.2 ต้องทาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้มีความรู้เพียง
พอที่ จ ะสามารถใช้ ง าน ดู แ ลรั ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ยวกั บ ระบบ Call Center และ
องค์ประกอบทั้งหมดที่ติดตั้ง
4.13.3 ต้องจัดทาแผนการฝึกอบรม และส่งให้ ขสมก.พิจารณาอนุมัติก่อนการดาเนินการฝึกอบรม
โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
4.13.3.1 หัวข้อในการฝึกอบรม
4.13.3.2 เนื้อหาการฝึกอบรมโดยย่อ
4.13.3.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
/4.13.3.4 ...
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4.13.3.4 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
4.13.3.5 ระยะเวลาการฝึกอบรม (จานวนชั่วโมง/วัน)
4.13.3.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.13.3.7 ประเมินผลก่อน และหลังการฝึกอบรม
4.13.4 ต้องจัดทาคู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลงาน และมีคู่มือการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ
ในรูปแบบของเอกสารและสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับ ขสมก.
4.13.5 ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด และต้องมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่องมือและ
อุป กรณ์ในการฝึ กอบรม ได้แก่ เครื่องคอมพิว เตอร์ เครื่องพิมพ์ เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมให้เพียงพอ
4.13.6 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกหรือทาซ้าเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพื่อใช้งานในกิจการของ
ขสมก. หากเอกสารและคู่ มือ รายการใดไม่ส ามารถคั ดลอกหรื อท าซ้าได้ ขอให้ แจ้ ง ให้
ขสมก. ทราบอย่างชัดเจนด้วย กรณีผู้เสนอราคาไม่แจ้งให้ถือว่าผู้ชนะการประกวดราคา
อนุญาตให้ ขสมก. คัดลอกหรือทาซ้าได้ ทั้งนี้หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือ ใช้สิ ทธิ์
เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเอกสารและคู่มือ ขสมก. คัดลอกหรือทาซ้า
เพื่อใช้งานในกิจการของ ขสมก. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นรับผิดชอบดาเนินการ
ทั้ ง ปวงเพื่ อ ให้ ก ารกล่ า วอ้ า งหรื อ การเรี ย กร้ อ งดั ง กล่ า วระงั บ สิ้ น ไปโดยเร็ ว โดยผู้ ช นะ
การประกวดราคาต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4.14 คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ระบบ Call Center 1348
มีรายละเอียด ดังนี้
4.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สาหรับ Agent) จานวน 19 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
4.14.1.2 หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) มี ห น่ ว ยความจ าขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 6 MB
สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
4.14.1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั กที่มีห น่ว ยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า
/3) มีหน่วย...
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4.14.1.4
4.14.1.5
4.14.1.6
4.14.1.7
4.14.1.8
4.14.1.9
4.14.1.10
4.14.1.11
4.14.1.12
4.14.1.13
4.14.1.14

4.14.1.15

4.14.1.16
4.14.1.17

3) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ บ นแผงวงจรหลั ก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเมาส์
มี จ อภาพแบบ LCD หรื อ ดี ก ว่ า มี Contrast Ratio ไม่ น้ อ ยกว่ า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
มี Port USB ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 Port โดยเป็ น USB 3.0 จ านวน 2 Port และ
พอร์ต Serial ไม่น้อยกว่า 1 Port
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เสนอ จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพ เช่น RoHs
FCC หรือ UL อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย
ตัวเครื่อง (Case) ที่นาเสนอต้องเป็นแบบ Mini Tower (แบบมินิ) สามารถวาง
ในแนวตั้งและแนวนอนได้
อุปกรณ์มาตรฐานทุกชิ้น ได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
อุ ป กรณ์ ที่ น าเสนอ ต้ อ งเป็ น รุ่ น ที่ ยั ง อยู่ ใ นสายการผลิ ต ในวั น ที่ ยื่ น เอกสาร
ขอเสนอประกวดราคา ว่าเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยติดตั้งใช้งานที่ใดมาก่อน
และไม่เป็นเครื่องที่ถูกนามาปรับปรุงสภาพใหม่
ลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด
ลิ ข สิ ท ธิ์ ชุ ด โปรแกรมจั ด การส านั ก งาน ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด
มีการรับประกันตัวเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 3 ปี
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4.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 2 ชุด (สาหรับ Helpdesk, Call Center และ Proxy
Antivirus) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.2.1 เป็ น เครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายแบบติดตั้งภายในตู้ RACK ขนาดไม่เกิน 2U
และสามารถติดตั้งกับตู้ RACK ที่มีความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้วมีความสูงขนาด
42 U และ มีความลึกขนาด 80 เซนติเมตร ได้
4.14.2.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สาหรับ
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server) โดยเฉพาะและมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก า
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
4.14.2.3 หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บ การประมวลผลแบบ 64 bit
มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
4.14.2.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
32 GB
4.14.2.5 สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
4.14.2.6 มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk) ชนิ ด SCSI หรื อ SAS ที่ มี ค วามเร็ ว รอบ
ไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า
และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
4.14.2.7 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) จานวน 1 หน่วย
4.14.2.8 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
4.14.2.9 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
4.14.2.10 อุปกรณ์มาตรฐานทุกชิ้น ได้แก่ จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
4.14.2.11 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
4.14.2.12 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีลิ ขสิ ทธิ์
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายจ านวน 1 ลิ ข สิ ท ธิ์ และรองรั บ จ านวนผู้ ใ ช้ ง านได้
ไม่น้อยกว่า 50 ผู้ใช้งาน
4.14.3 เครื่ อ งส ารองไฟ ส าหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และจอมอนิ เ ตอร์ จ านวน 19 ชุ ด
โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.3.1 มีกาลังไฟฟ้า 800 VA หรือดีกว่า
4.14.3.2 เป็นเทคโนโลยีแบบ Line Interactive ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
4.14.3.3 มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 V, 50 Hz. หรือดีกว่า
/4.14.3.4...
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4.14.3.4 มีแรงดันไฟฟ้าขาออก 220 V, 50 Hz. หรือดีกว่า
4.14.3.5 มี LED หรือ LCD บอกสถานะ การทางานของเครื่อง
4.14.3.6 มีสัญญาณเสียงเตือน เมื่อเกิด Error เช่น Low Battery, Overload และ Fault
เป็นต้น
4.14.3.7 มี Output Outlet สาหรับสารองไฟไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
4.14.3.8 รับประกันอุปกรณ์พร้อมแบตเตอร์รี่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.14.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) จานวน 2 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.4.1 มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 OSI Model
4.14.4.2 มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
4.14.4.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
4.14.4.4 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
4.14.4.5 อุปกรณ์สามารถรองรับการจ่ายไฟ ได้ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง และจ่ายไฟรวมต้อง
มากกว่า 250W
4.14.5 อุปกรณ์หลักสาหรับบริหารจัดการระบบ IP Phone โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.5.1 เป็นระบบ Pure IP-PBX โดยใช้ระบบประมวลผลขนาด 32 Bit หรือดีกว่า
4.14.5.2 มีวงจรเชื่อมต่อแบบ E1
4.14.5.3 ระบบที่เสนอจะต้องสามารถต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์ของศูนย์ Call Center ที่ใช้
งานในปัจจุบันได้
4.14.5.4 มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ IP switching ประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ เ ป็ น Call Server
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อสายภายในและอุปกรณ์จาเป็นต่าง ๆ
ที่สามารถติดตั้งภายในเครือข่าย Network ได้
4.14.5.5 มีอุปกรณ์ Call Server โดยมีอุปกรณ์ชุดควบคุมหลักทาหน้าที่ในการประมวลผล
การท างานและรองรั บ Call Server ส ารองที่ ท างานแบบ Redundant
Processor (มีหน่วยประมวลผลกลางหลักและสารองเมื่อหน่วยประมวลผลหลัก
ขัดข้องหรือมีการรี เซ็ตหรือในขณะตรวจเช็คหน่วยประมวลผลสารองจะต้ อง
สามารถทางานแทนได้ทันที)
4.14.5.6 มีพอร์ท LAN เป็นแบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
4.14.5.7 มีไฟแสดงสถานการณ์ทางานของ CPU และPower Supply มีปุ่มรีเซ็ตระบบ
และสามารถทาการ Reset จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้บริหารจัดการระบบได้
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กรณีที่แหล่งจ่ายไฟหลักไม่สามารถจ่ายไฟได้ระบบ IP Phone ต้องสามารถใช้
งานได้อย่างน้อย 4 คู่สาย
4.14.5.8 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของระบบที่ได้มีการโปรแกรมเปลี่ยนแปลงไว้ได้
โดยไม่ สู ญ หายในกรณี ไ ฟดั บ หรื อ ปิ ด ระบบโดยระบบยั ง สามารถใช้ ง านได้
เหมือนเดิมไม่ต้องมีการโปรแกรมหรือรีโหลดโปรแกรมใหม่
4.14.5.9 อุปกรณ์ Power Supply/แหล่งพลังงานไฟฟ้าของระบบ ต้องรองรับการทางาน
แบบ Redundant Power Supply
4.14.5.10 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) ได้ไม่น้อยกว่า 1 ยี่ห้อ
4.14.5.11 สามารถรองรั บ ระบบเครื่ อ ง IP Phone ที่ เ สนอในโครงการนี้ ทั้ ง หมดได้
และสามารถขยายได้ถึ ง 200 เครื่ อ งหรื อ มากกว่า โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง
ระบบโครงสร้างเดิม
4.14.5.12 สามารถขยายระบบโดยใช้วิธีการเพิ่มตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP เพิ่มเข้าไปในภายหลัง
เพื่อรองรับเครื่องโทรศัพท์ VoIP Phone ที่มากขึ้นได้โดยยังเป็นระบบเดียวกัน
ทั้งหมด
4.14.5.13 สามารถใช้งานโปรโตคอล SIP ได้ทั้งแบบ SIP Trunk และ SIP Extension หรือ
ดีกว่า
4.14.5.14 สามารถบริหารและจัดการผ่านโปรแกรม Web Browser ได้และสามารถจัด
สิทธิของผู้ดูแลได้ต่างระดับกันอย่างน้อย 3 ระดับ
4.14.5.15 สามารถรองรับการใช้งานเครื่องโทรศัพท์ภายในแบบไร้ส าย (Wi-Fi Phone)
มาตรฐาน Wi-Fi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g (Wireless IP) และต้องทางาน
ร่วมกับอุปกรณ์ Access Point ยี่ห้ออื่นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถรองรับ
การเชื่อมต่ อ เครื อ ข่า ย Data Network เพื่อใช้งาน Voice Over IP ที่รองรั บ
มาตรฐาน SIP (Session Initial Protocol) ในแผงวงจรเดียวกันได้ โดยไม่ต้อง
เพิ่ ม อุ ป กรณ์ ภ ายนอก เช่ น Gateway, Server หรื อ Proxy จากภายนอกมา
เชื่อมต่อเพื่อให้ใช้งาน Voice Over IP ได้
4.14.5.16 มีระบบกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution - ACD) เพื่อการ
ทางาน Call Center ขั้นพื้นฐานได้
4.14.5.17 มีฟังก์ชั่นสาหรับเพื่อช่วยจัดการรับสายและโอนสายให้กับผู้บริหาร
4.14.5.18 สามารถเพิ่ม, ลบหรือเปลี่ยนแปลง Configuration ของอุปกรณ์
4.14.5.19 สามารถ Monitor อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแบบ Real-Time
4.14.5.20 รองรับการทาประชุมสายพร้อมกันไม่น้อยกว่า 30 สายต่อกลุ่ม
/4.14.5.21...
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4.14.5.21 สามารถเลือกการบีบอัดสัญญาณของระบบ VoIP ตามมาตรฐาน IEEE G711
G722 G723.1 หรือ G729 ได้
4.14.5.22 มีระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานรู้ว่า มีข้อความเสียงใหม่ฝากถึงอยู่ในระบบ อนุญาตให้
เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ภ ายในสามารถมี ก ล่ อ งรั บ ฝากข้ อ ความส่ ว นตั ว ได้ ทุ ก เครื่ อง
(Voice mail Box)
4.14.5.23 สามารถ Authenticate อุปกรณ์ IP Phones เพื่ออนุญาตให้เชื่อมเข้าระบบ
4.14.5.24 มีระบบเสียงเพลงระหว่างพักสาย Music On-Hold (MOH)
4.14.5.25 มีระบบตอบรับอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการตอบรับสายภายนอกที่โ ทรเข้ามาหรื อ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตอบรับภายนอกได้ทุกคู่สายนอก โดยแยกอิสระ
สามารถติดตั้งที่ใดก็ได้ ภายในเครือข่าย LAN โดยติดต่อกับ call server ผ่าน
ทาง Internet Protocol (IP) และต้องไม่เสียวงจรสายภายในในการเชื่อมต่อ
4.14.5.26 มีระบบฝากข้อความเสียง รองรับการใช้งานสาหรับผู้ใช้งานอย่างน้อย 30 คน
4.14.5.27 มีความยืดหยุ่นในการกาหนดหมายเลขภายในโดยต้องสามารถกาหนดหมายเลข
ภายในได้ไม่น้อยกว่า 4 หลัก
4.14.5.28 สามารถทาการบันทึกเลขหมายที่มีการใช้งานบ่อยไว้ในรหัสย่อโดยการใช้งาน
เพียงกดรหัสย่อหรือเลือกชื่อก็จะสามารถโทรออกได้และต้องสามารถบันทึกได้
ไม่น้อยกว่า 500 เลขหมาย
4.14.5.29 สามารถรองรับการใช้งานเครื่ อ งโทรศั พท์ แบบ IP-Phone ได้ทั้งแบบตั้ง โต๊ ะ
(Desktop IPPHONE) Soft-Phone แบบมื อ ถื อ โดยผ่ า นทาง IEEE-802.11b
(Wi-Fi-Phones)
4.14.5.30 สามารถให้เครื่องโทรศัพท์ VoIP Phone แสดงชื่อเจ้าของเครื่องให้ผู้ที่เรียกเข้า
มาจากเลขหมายภายในใด ๆ ได้ (Extension name)
4.14.5.31 สามารถสร้างกลุ่ มการประชุมสาย โดยสามารถจัดประชุมได้ทั้ งสายในและ
สายนอก
4.14.5.32 สามารถตั้งจากัดเวลาในการโทรออกสายนอกได้โดยหากเครื่องภายในใช้ส าย
เกินกว่าเวลาที่กาหนดระบบจะทาการตัดสายโดยอัตโนมัติโดยให้มีเสียงเตือน
ก่อนการตัดสาย
4.14.5.33 สามารถกาหนดชื่อให้กับหมายเลขภายในได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษรและในการ
โทรหาหมายเลขในจากเครื่อง IP Phone
4.14.5.34 สามารถกาหนดระดับการโทรออกของเครื่องภายในที่แตกต่างกันได้
4.14.5.35 อนุญาตให้เครื่องภายในสามารถตั้งการห้ามรบกวนได้ (Do not disturb)
/4.14.5.36...
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4.14.5.36 สามารถอนุญาตให้เครื่องภายในสามารถจับคู่กันได้โดยเมื่อมีผู้เรียกเข้ามายัง
เครื่องหมายเลขภายในที่มีการจับคู่กันไว้จะมีสัญญาณกระดิ่งทั้งสองเครื่องผู้ใช้
สามารถเลือกรับสายจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้ (Link Station Pair)
4.14.5.37 สามารถอนุ ญ าตให้ เ ครื่ อ งภายในดึ ง สายรั บ แทนกั น ได้ โ ดยการกดรหั ส ดึ ง
สายรับแทน (Call Pick up)
4.14.5.38 ต้ อ งมี ค วามสามารถขยายระบบได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 30 Ports โดยไม่ ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบ รุ่นของระบบโทรศัพท์ และโครงสร้างเดิม
4.14.5.39 ต้องสามารถทาการโปรแกรมระบบได้จากคอมพิวเตอร์ โดยการโปรแกรมจาก
คอมพิวเตอร์โดยทาง GUI หรือ Web Browser และต้องสามารถกาหนดระดับ
ในการเข้าถึงโปรแกรมต่าง ๆ ได้ โดยการกาหนดชื่อและรหัสผ่านได้ไม่น้อยกว่า
3 ระดับ
4.14.5.40 ต้ อ งสามารถเพิ่ ม อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ต่ อ เชื่ อ มเป็ น เครื อ ข่ า ยเดี ย วกั น กั บ ตู้ ส าขา
โทรศัพท์อื่ น (Networking) ด้ว ยลั กษณะการต่ อเชื่ อ มแบบ Protocol Q.SIG
ISDN PRI, BRI หรือ SIP Trunk ได้
4.14.5.41 ต้องสามารถรองรับการทารายงานการใช้โทรศัพท์ ได้ทั้งการโทรออกและโทร
เข้า โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้หมายเลขภายในที่ใช้สาย วันและเวลาที่ใช้
สาย เวลารวมที่ใช้สายแต่ละครั้ง หมายเลขที่โทรออก หมายเลขของผู้โทรเข้า
(Call detail recording)
4.14.5.42 ต้ อ งสามารถก าหนดการเรี ย กเข้ า ได้ ทั้ ง แบบ DISA (Direct Inward System
Access) หรื อ IVR (Interactive voice response) และ โทรเข้ า หรื อ โทร
ออกแบบสายตรง (Direct Inward Dialing: DID)
4.14.5.43 มี ห นั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนจ าหน่ า ยโดยตรงจากบริ ษั ท เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยพร้อมหนังสือแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจาหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
4.14.5.44 มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ท่าน โดยต้อง
แสดงใบ Certificate ที่ได้รับจากโรงงานผู้ผลิต หรือ บริษัทตัวแทนอย่างถูกต้อง
ในประเทศไทย
4.14.5.45 หน้าเว็บ Interface ของระบบต้องสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนใช้งานเป็น
ภาษาไทย หรือ อังกฤษเป็นอย่างน้อย
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4.14.6 เครื่องโทรศัพท์ IP Phone จานวน 18 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.6.1 สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ LAN แบบ Ethernet 10/100 Mbps ด้ ว ย RJ45
จานวน 2 Port
4.14.6.2 สามารถบี บ อั ด สั ญ ญาณ IP ตามมาตรฐานชนิ ด G.711, G.723 หรื อ G.729
เป็นอย่างน้อย
4.14.6.3 รองรับการทา Quality of Service 802.1p/q
4.14.6.4 มี จ อแสดงผลแบบ Graphic Display มี ข นาดความละเอี ย ดได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
132 x 64 Pixels
4.14.6.5 มี Hands-free สามารถสนทนาได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ ชนิด Full Duplex
Speakerphone
4.14.6.6 มีปุ่ม Volume สาหรับปรับความดังของเสียงกระดิ่งเรียกเข้า
4.14.6.7 สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับชุด Headset ด้วยหัวต่อ RJ9 หรือ ช่องเสี ยบ
USB
4.14.6.8 สามารถให้ เ ครื่ อ งโทรศั พ ท์ VoIP Phone ท า Redial ได้ เ มื่ อ เรี ย กหมายเลข
ปลายทางได้
4.14.6.9 เครื่ อ ง IP Phone ต้ อ งสามารถท าการบั น ทึ ก เสี ย งคู่ ส นทนาได้ โ ดยอั ต โนมั ติ
โดยไม่ต้องกดปุ่ม ใด ๆ และไม่ต้องมีอุ ปกรณ์ภ ายนอกมาต่ อ พ่ว งเพื่ อท าการ
บันทึกเสียง
4.14.7 ชุดหูฟัง Headset จานวน 18 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.7.1 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับรับเสียงและสนทนาทางโทรศัพท์สาหรับเครื่องโทรศัพท์
IP Phone
4.14.7.2 ชุด Headset แบบลาโพงลอยข้างเดียวสามารถใช้คาดศีรษะ
4.14.7.3 ชุดหูฟังมีไมโครโฟนที่สามารถตัดเสียงรบกวนรอบด้านได้ (Noise Canceling)
4.14.7.4 ก้านไมโครโฟนสามารถปรับระดับให้อยู่ในตาแหน่งใกล้และไกลจากปากของ
ผู้ใช้งานได้
4.14.7.5 เชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ด้วยหัวต่อ RJ9 หรือ ช่องเสียบ USB
4.14.8 อุปกรณ์แสดงผล LED Smart TV พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.8.1 เป็นจอแสดงผลภาพแบบจอแบนชนิด LED TV ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว
4.14.8.2 มีความละเอียดของการแสดงผลภาพไม่ต่ากว่า 1920 x 1080 จุด หรือดีกว่า
4.14.8.3 มีช่องต่อสัญญาณชนิด HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.14.8.4 มีช่องต่อสัญญาณชนิด LAN ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
/4.14.8.4...
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4.14.8.5 มีช่องต่อสัญญาณชนิด USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือมากกว่า
4.14.8.6 มี Remote Control ควบคุมการทางานของเครื่อง
4.14.8.7 มีขายึดอุปกรณ์ติดผนัง รองรับ LED Smart TV ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว
4.14.9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.9.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
4.14.9.2 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
4.14.9.3 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
4.14.9.4 มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
4.14.9.5 สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4.14.9.6 มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.14.9.7 มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.14.9.8 สามารถใช้ ไ ด้ กั บ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส่ ก ระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
4.14.9.9 ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ FCC และ UL
4.14.9.10 สามารถทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP, Microsoft
Windows 7 ได้เป็นอย่างน้อย
4.14.10 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว – ดา จานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
4.14.10.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4.14.10.2 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
4.14.10.3 สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4.14.10.4 มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
4.14.10.5 มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.14.10.6 มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.14.10.7 สามารถใช้ ไ ด้ กั บ A4 Letter Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส่ ก ระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
4.14.10.8 ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ FCC และ UL
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4.14.10.9 สามารถทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP, Microsoft
Windows 7 ได้เป็นอย่างน้อย
4.15 โต๊ ะ ท างาน Call Center ส าหรั บ Agent จ านวน 15 ชุ ด โดยผู้ เ สนอราคาต้ อ งนาเสนอแบบต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการติดตั้งจริง
4.16 โต๊ะทางานส าหรั บ Supervisor และธุรการ จานวน 4 ชุด โดยผู้ เสนอราคาต้องนาเสนอแบบต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการติดตั้งจริง
4.17 คุณลักษณะเฉพาะโปรแกรมรองรับการทางานของ Call Center 1348 มีรายละเอียด ดังนี้
4.17.1 ระบบ Call Center โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
4.17.1.1 ความต้องการทั่วไปของระบบ Call Center
1) พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Application
2) สามารถใช้งานร่ว มกับเครื่อ งคอมพิว เตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่ว งที่ จั ด ซื้ อ
ภายใต้โครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้งานระบบงานย่อย (Module) โดยเรียกใช้ได้จากหน้าจอเดียวกัน
(Single Point of Access) ได้
4) สามารถใช้งานได้ง่ายและเรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็ว
5) มีระบบและเครื่องมือช่วยให้ดูแลบริหารจัดการระบบและเปลี่ยนแปลงค่า
ต่าง ๆ ในระบบได้โดยไม่จาเป็น ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค
6) สามารถก าหนดเงื่ อ นไขในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
(Validation) โดยให้ระบบตรวจสอบจากหน้าจอนาเข้าข้อมูล
7) สามารถเปิดหน้าจอพร้อมกันหลายจอได้ (Multi Windows)
8) สามารถทางานหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ (Multi Session)
9) ในการเรียกดูข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลเป็นรายละเอียดย่อยของแต่ล ะ
รายการได้ (Drill Down)
10) สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนจอภาพ และพิมพ์
ออกทางเครื่องพิมพ์
11) สามารถทางานได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอน
12) สามารถทาการขยายระบบหรือเพิ่มความสามารถของระบบได้โ ดยง่าย
(Scalability) โดยผู้เสนอราคา ต้องนาเสนอสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบ
/13) สามารถ...
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13) สามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบสารสนเทศอื่ น ๆ ในปั จ จุ บั น และ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ อาทิ ระบบ CRM ระบบ KM ระบบ GPS
ระบบตารางการเดินรถ
14) สามารถท างานและการเชื่ อ มโยงกั บ ระบบอื่ น ๆ แบบ Web Service
โดยต้องสนับสนุ น มาตรฐานการเรี ยกใช้ บริ ก ารหรื อ ข้ อ มูล มาตรฐานได้
เช่น SOAP WSDL และ XML เป็นต้น
4.17.1.2 ระบบบริหารจัดการการรับเรื่อง (Helpdesk) มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) บันทึก แก้ไขข้อมูลการรับเรื่องโดยสามารถแยกประเภทเป็น การรับเรื่อง
ร้องเรียนแยกตามประเภทที่ ขสมก. กาหนด เช่น การรับเรื่องชมเชย และ
การแจ้งของหายบนรถ เป็นต้น
2) สามารถออกหมายเลขก ากั บ เรื่ อ งที่ แ จ้ ง เข้ า มาโดยอั ต โนมั ติ พร้ อ มทั้ ง
สามารถออกเลขกากับแยกตามประเภทของเรื่องได้
3) ระบบสามารถรองรับการที่พนักงานรับสาย (Agent) สามารถลงบันทึกการ
แจ้งปัญหาและระบุตัวผู้แจ้งได้
4) ระบบสามารถรองรั บ การส่ ง File แนบเอกสาร (รู ป ภาพเอกสาร
Word/Excel/PDF และไฟล์ชนิดอื่น ๆ ) ในการแจ้งปัญหาและแนบไปกับ
Ticket นั้น ๆ
5) ระบบสามารถรองรับการที่พนักงานรับสายสามารถเรียกดู History ของ
Ticket นั้น ๆ ในระบบได้
6) ระบบสามารถรองรับการเปิดใหม่ของ Ticket ที่ปิด Case ไปเรียบร้อยแล้ว
หากมีเหตุจาเป็น
7) ระบบรองรับการจัดลาดับความสาคัญ (Priority Low/Medium/High/Very
Urgent) ให้แก่ทุก ๆ Ticket
8) ระบบสามารถรองรับในกรณีที่ พนักงานรับสาย(Agent) สามารถรับเรื่องของ
Ticketนั้น ๆ มาเป็นเจ้าของเรื่องนั้น ๆ เองหรือมอบหมายให้ Agent อื่น ๆ ได้
(Claim Ticket)
9) ระบบสามารถตรวจสอบสถานะของ Ticket ได้ทุก Agent
10) ระบบรองรั บการใส่ ข้ อเสนอแนะหรื อ บั นทึ กต่ าง ๆ โดยสามารถระบุ ให้
พนักงานรับสาย (Agent) เท่านั้นที่สามารถเห็นได้
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11) ระบบสามารถรองรั บในกรณีที่ มี การค้นหาข้ อมูลของ Ticket ได้ในหลาย
รูปแบบ
12) ระบบสามารถรองรั บทุ กปั ญหาและทุ กการเปลี่ ยนแปลงของสถานะของ
Ticket (Ticket Status) นั้น ๆ จะมีการส่ง Email ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และประชาชนผู้ร้องได้
13) ระบบการสร้างจานวนประเภทของบทความ (Category) ได้ไม่จากัดระบบ
การสร้างจานวน บทความ/ข้อมูล (Article) ได้ไม่จากัด
14) ผู้ใช้งานและพนักงานรับสาย (Agent) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึก
อยู่ในระบบได้
15) ระบบสามารถแบ่งแยกประเภทของปัญหานั้น ๆ ตามที่ ขสมก. กาหนด
16) ต้องมีระบบตามคุณสมบัติมาตรฐาน สาหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมและสั่ งการ
(Supervisor) และหรือสามารถทางานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและจัดการระบบ
ได้ (System Administration) จานวน 1 คน เป็นอย่างน้อย
4.17.1.3 ระบบสามารถสืบค้น และจัดทารายงานทางสถิติได้อย่างน้อยดังนี้
1) ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่ทาง ขสมก. กาหนด
2) ระบบสามารถสื บ ค้ น และจั ด ท ารายงานได้ ต ามเงื่ อ นไขที่ ท าง ขสมก.
กาหนด
3) ระบบสามารถจัด ท ารายงานสรุ ปทางสถิ ติเรื่ อ งรั บแจ้ ง ได้ ตามเงื่ อ นไขที่
กาหนด อาทิ ประเภทเรื่องรับแจ้ง วันที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับสาย เขตการเดินรถ
หมายเลขรถ ช่ ว งเวลาที่ เ ดิ น รถ (รายสั ป ดาห์ รายเดื อ น รายปี )
เบอร์โทรศัพท์ผู้ร้อง ได้เป็นอย่างน้อย
4) ระบบสามารถจัดทารายงานสรุปทางสถิติเรื่องรับแจ้งที่ปิดเรื่องได้
5) ระบบสามารถจัดทารายงานสรุปทางสถิติช่องทางที่รับแจ้งเรื่องได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด อาทิ หมายเลข 1348
6) ระบบสามารถจัดทารายงานสรุปทางสถิติเรื่องของหายได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด อาทิ วันที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับสาย ประเภทของที่หาย หมายเลขรถ
ช่วงเวลาที่เดินรถ
7) ระบบสามารถจัดทารายงานสรุปทางสถิติเรื่องของหายที่ปิดเรื่องได้
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8) ระบบสามารถรองรับการจัดทารายงานสรุปทางสถิติให้อยู่ในรูปแบบตาราง
กราฟ
4.17.1.4 ระบบบริหารจัดการ Call Center มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response : IVR) เพื่อใช้ ใ น
การตอบรับสายภายนอกที่โทรเข้ามาหรือ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ตอบรับภายนอกได้ทุกคู่ส ายนอก โดยแยกอิส ระสามารถติดตั้งที่ใดก็ได้
ภายในเครื อ ข่ า ย LAN โดยติ ด ต่ อ กั บ call server ผ่ า นทาง Internet
Protocol (IP) และต้องไม่เสียวงจรสายภายในในการเชื่อมต่อ
2) ระบบรองรับการข้ามการฟังข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทาง ขสมก. เพื่อตัด
คิว เข้าสู่ การบริการของ Agent กรณีผู้ ใช้บริการไม่ต้ อ งการรับ ฟัง ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์
3) ระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเสียงแบบอัตโนมัติได้ตลอด 7 วัน ตลอด
24 ชั่วโมง
4) ระบบต้องสามารถเปลี่ยนแปลงการทางานและคาทักทายตามวันและเวลา
ต่ า ง ๆ คื อ ในเวลาท างาน พั ก กลางวั น หลั ง เลิ ก งาน และวั น หยุ ด โดย
ไม่จากัดจานวน
5) สามารถกาหนดให้พนักงานรับสายแต่ละคนหรือกลุ่มของพนักงานรับสาย
แต่ ล ะกลุ่ ม รั บ สายที่ ร ออยู่ ใ น Queue แตกต่ า งกั น ไปตามความถนั ด
ของพนักงานรับสาย
6) เมนูต่าง ๆ (Call Flow) สามารถสร้างเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขได้ตามต้องการ
ด้ ว ยแอพพลิ เ คชั่ น ของระบบที่ เ ป็ น Graphic User Interface (GUI)
ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม
7) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Call Flow ใหม่สามารถทางานบน Call Flow
ใหม่ ไ ด้ ทั น ที โดยที่ ร ะบบไม่ จ าเป็ น ต้ อ งปิ ด และเปิ ด เครื่ อ งใหม่ หรื อ
รีบูทเครื่องใหม่
8) สามารถทาเมนูร ายละเอี ยดของการบริ การตอบรับ ทางเสี ยงต่า ง ๆ ได้
ไม่จากัดจานวน
9) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามาใช้บริการ แต่พนักงานรับสายไม่สามารถ
ให้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่ต้องการที่จะรอสาย ระบบจะต้องสามารถให้
/ทางเลือก...
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10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อฝากข้อมูล(Voice Mail) และสามารถส่งข้อมูล
ไฟล์เสียงไปยังอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อัตโนมัติ
ระบบการทางานร่วมกันระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (Computer
Telephony Integration : CTI)
สามารถเชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูลของระบบงานที่มีอยู่ โดยผ่าน Web
Application หรือผ่านระบบ ODBC
สามารถกาหนด ชื่อและรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า 30 Agents
และสามารถเข้าระบบใช้งานพร้อมกันได้จานวน 19 Agent
การเข้ า สู่ ร ะบบทุ ก ครั้ ง สามารถป้ อ นชื่ อ และรหั ส ผ่ า น ( User ID &
Password) เพื่อเก็บข้อมูลการ Log in Log out ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทา
เป็นรายงานต่อไป
เจ้าหน้าที่สามารถ Login เข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องใด
ก็ได้ (Free Seating )
สามารถเปลี่ ย นสถานะเป็ น พั ก สาย(Pause) และสามารถระบุ เ หตุ ผ ล
การพักสาย(Pause Reason) จากหน้าจอคอมพิว เตอร์ ได้โ ดยไม่ต้ อ งท า
Log out ออกจากระบบ
สามารถแสดงสถานภาพให้ Supervisor ทราบได้แบบ Real Time ว่ามี
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ง านบ้ า ง โดยแสดงรายชื่ อ พร้ อ มสถานภาพการ
ปฏิบัติงานในขณะนั้น และเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน เช่น ว่าง กาลังสนทนา
อยู่ระหว่างการพักสายหรือ Log out ออกจากระบบเป็นต้น
Supervisor สามารถเข้ า ระบบโดยใช้ User ID และ Password เฉพาะ
ผู้ ดูแลระบบ เพื่อเพิ่มรายชื่อพนักงาน, กาหนดรหั ส ผ่ านเพื่อเข้าสู่ ระบบ
แบ่งกลุ่มการรับสายได้ไม่จากัด กาหนดทักษะความรู้(Skill) กาหนดรูปแบบ
การโอนสายได้, กาหนดเหตุผลของการพักสายได้ไม่จากัด กาหนดช่วงเวลา
ทารายงานสรุป(Wrap Up) ให้แก่พนักงานรับสายแต่ละคน
แสดงข้อมูลสายที่รออยู่ในคิว เวลาที่รอสาย และถ้าระบบมีผู้รอสายนาน
เกินเวลาที่กาหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือนเป็นไอคอนมีไฟกระพริบอยู่ตรง
System tray เพื่อให้รีบเคลียร์สายพร้อมที่จะรับสายใหม่เข้ามา
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19) ระบบสามารถตั้งเสียงดนตรี หรือข้อความแนะนาการบริการ และข้อความ
ให้รอสายแทรกเป็นระยะๆระหว่างรอสาย
20) เป็ น ระบบกระจายสายแบบศู นย์ รวมคื อ สามารถรองรับ ทั้ ง Web Chat
E-mail และ Fax ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
21) รองรับ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1 ได้ และ Windows
ใหม่ในอนาคต
22) รองรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการบน VMWare ในอนาคต
23) รองรับการทาระบบสารองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (DR-Site) ในอนาคต
24) ระบบการกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution : ACD)
24.1) ระบบสามารถกระจายสายให้แต่ละเจ้าหน้าที่เท่า ๆ กัน โดยจะ
โอนสายให้เจ้าหน้าที่ว่างนานที่สุดก่อน
24.2) ระบบต้องสามารถโอนสายแยกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ตามทักษะความรู้
ความชานาญหรืองานที่รับผิดชอบได้ (Skill Base Routing)
24.3) ระบบต้ อ งสามารถจั ด ล าดั บ คิ ว ของการให้ บ ริ ก ารตามล าดั บ
การรอสาย( First Come - First Serve) และถ้ า กรณี ที่ ไ ม่ มี
เจ้าหน้าที่ว่างรับสาย ขณะรอสายเพื่อรับบริการระบบจะแจ้งข้อมูล
ลาดับคิวและประมาณเวลาที่รอสายให้กับผู้โทรเข้าทราบ และเมื่อ
มีเจ้าหน้าที่ ว่างระบบจะโอนสายไปยัง เจ้าหน้าที่ ทันที
24.4) ระบบต้องสามารถจัดลาดับคิวของการให้บริการตามความสาคัญ
ของเบอร์โทรศัพท์ (VIP list, Black list)
24.5) ระบบจะต้องโอนสายให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่เหมาะสม และมี สถานะ
ว่าง (FREE) พร้อมรับสายเท่านั้น
25) ระบบการบันทึกเสียงสนทนา (Voice Recording)
25.1) ระบบต้องสามารถบันทึกเสียงอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
LOAD เก็ บ ไว้ ใ น Server โดยอั ต โนมั ติ Supervisor สามารถ
เรี ย กฟั ง ทุ ก การสนทนาของแต่ ล ะเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ทางานของ เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพได้
25.2) ระบบสามารถจัดเก็บไฟล์สนทนาได้อย่างน้อย 6 เดือน
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25.3) บั น ทึ ก เสี ย งขณะสนทนาของเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น 1 ไฟล์ เ สี ย งต่ อ
การโทรเข้า แม้มีการโอนสายไปยั งเจ้ าหน้ าที่ ท่า นอื่น ไฟล์ เ สี ย ง
ก็จะตามบันทึกเป็นไฟล์เสียงต่อกันให้โดยอัตโนมัติ
25.4) ระบบจะต้ อ งสามารถก าหนดสิ ท ธิ์ ใ นการฟั ง ไฟล์ เ สี ย งที่ บั น ทึ ก
เพื่อความปลอดภัยของเสียงสนทนาที่บันทึกไว้
25.5) ระบบต้องสามารถทาการสร้างดัชนีของไฟล์เสียงให้อัตโนมัติ ทาให้
สะดวกในการตรวจสอบและค้ น หา โดยสามารถค้ น หาได้ จ าก
เบอร์ที่โทรเข้า เจ้าหน้าที่ที่รับสาย วันที่-เวลา หรือ ระยะเวลาที่
สนทนา เป็นต้น
25.6) มี ร ะบบฝากข้ อ ความเสี ย ง รองรั บ การใช้ ง านส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง าน
อย่างน้อย 30 คน
26) ระบบการแสดงรายงานทางสถิติ แบบ Real Time (Dashboard)
26.1) ระบบแสดงรายละเอียดการทางานของระบบในช่วงเวลาต่าง ๆ
ที่ทาง ขสมก. กาหนดได้
26.2) ระบบต้องสามารถแสดงจานวนสายโทรเข้าที่เข้ามา ณ ช่วงเวลา
ต่าง ๆ ที่ทาง ขสมก. กาหนดได้
26.3) ระบบต้องสามารถแสดงจานวนของพนักงานรับสายที่สถานะต่าง ๆ
เช่น จานวนเจ้าหน้าที่ที่ Log In จานวนเจ้าหน้าที่ที่พร้อมรับสาย
ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ทาง ขสมก. กาหนดได้
26.4) ระบบต้ อ งสามารถสรุ ป ผลทั่ ว ไปของระบบ เช่ น เปอร์ เ ซ็ น ต์
การให้บริการ การรอสาย จานวนสายที่ไม่ได้รับบริการ หรือตาม
เงื่อนไขที่ทาง ขสมก. กาหนด
26.5) สามารถแสดงผล Wallboard ในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถ
แสดงบนอุปกรณ์แสดงผล Smart TV ผ่านสาย LAN หรือ WIF
27) ระบบการแสดงรายงานทางสถิติสาหรับระบบ Call Center
27.1) ระบบต้องสามารถแสดงสถิติจานวนสายโทรเข้าที่เข้ามา เพื่อการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเพียงพอในการรับสายโดยกาหนด
ได้ตามเงื่อนไขที่ ขสมก. กาหนด
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27.2) ระบบต้องแสดงสถิติการทางานของพนักงานรับสายแต่ละคนได้
เช่น ระยะเวลาในการ log in เข้าทางาน จานวนสายที่รับ เวลา
เฉลี่ ย ที่ คุ ย สาย เวลาที่ พั ก สาย จ านวนสายที่ โ ทรเข้ า หรื อ ตาม
เงือ่ นไขที่ ขสมก. กาหนด
27.3) ระบบต้องสรุปผลสถิติทั่วไปของระบบ เช่น จานวนสายที่โทรเข้า
ให้ บริการ, เปอร์เซ็น ต์ การรอสาย จานวนสายที่ไม่ได้รับบริการ
การฝากข้ อ ความ การกดเลื อ กเมนู ต่ า ง ๆ หรื อ ตามเงื่ อ นไขที่
ขสมก. กาหนด
27.4) ระบบต้องสามารถแสดงสถิติ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดื อน
รายปี ย้อนหลังกลับไปได้ 1 ปี หรือตามเงื่อนไขที่ ขสมก. กาหนด
27.5) ระบบต้องสามารถนาข้อมูล รายงานออกมาในรูป แบบของไฟล์
Excel CSV หรือ .html ได้ ตามรูปแบบที่ ขสมก. กาหนด
27.6) ระบบต้องมีรายงานมาตรฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานรับสายทั้งหมด และเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ทั้งหมด
4.18 โปรแกรมป้องกันไวรัสที่เสนอ สามารถใช้งานได้ดีกับระบบ Call Center ของทาง ขสมก. ได้เป็น
อย่างดี และที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมการรับประกัน 3 ปี
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
6. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะชาระเงินตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทน
เครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในระบบ.Call. Center.1348 และอุปกรณ์ โดยแบ่งจ่าย หลังจากลง
นามในสัญญา เป็น 4 งวด ดังต่อไปนี้
6.1 งวดที่ 1 ชาระเงิน จานวนร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ โดยกาหนดส่งมอบแผนการดาเนินงานโครงการ
โดยละเอียด ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการฯ ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เรียบร้อยแล้ว
6.2 งวดที่ 2 ชาระเงิน จานวนร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ โดยกาหนดส่งมอบรายงานสรุปผลการสารวจ
จุดติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด รายงานสรุปผลการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบ Call Center
รายงานการออกแบบระบบ Call Center การออกแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
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อุป กรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง และส่ งมอบระบบต้นแบบ (Prototype) ภายใน 60 วัน พร้อมทั้งได้รับ
การตรวจรับจากคณะกรรมการฯ ขององค์การขนการขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรียบร้อยแล้ว
6.3 ง ว ด ที่ 3 จ่ า ย จ า น ว น ร้ อ ย ล ะ 25 ข อ ง มู ล ค่ า โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ก า ห น ด ส่ ง ม อ บ โ ป ร แ ก ร ม
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการติดตั้งโปรแกรม
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 90 วัน พร้อมทั้งได้รับการ
ตรวจรับจากคณะกรรมการฯ ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรียบร้อยแล้ว
6.4 งวดที่ 4 จ่ า ยจ านวนร้ อยละ 50 ของมูล ค่าโครงการ โดยกาหนดส่ งมอบรายงานผลการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ Call Center และกาหนดส่ งรายงานผลการฝึ ก อบรมการใช้ งานระบบ ระบบ Call
Center ภายใน 120 วัน พร้อมทั้งได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการฯ ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดการส่งมอบ ดังตารางต่อไปนี้
งวด
รายการที่ต้องส่งมอบ
งานที่
1
2

แผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด
 รายงานสรุปผลการสารวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด
 รายงานสรุปผลการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบ
Call Center
 รายงานการออกแบบระบบ Call Center และการติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
 นาเสนอและส่งมอบระบบต้นแบบ(Prototype)
 แผนการติดตั้งและทดสอบระบบ
 แผนการนาระบบไปสู่การใช้งานจริง

จานวน

10 เล่ม
10 เล่ม
10 เล่ม

กาหนดการส่งมอบ
(นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา)
15 วัน
60 วัน

10 เล่ม
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 ติดตัง้ โปรแกรม ได้แก่ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด
โปรแกรมจัดการสานักงาน
 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 ติดตั้งและทดสอบระบบ Call Center
 รายงานผลการติดตั้งโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบ Call
Center
 แผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ประกอบด้วย
- แผนการฝึกอบรม
- คู่มือการฝึกอบรม
 รายงานผลการติดตั้งและทดสอบ
ระบบ Call Center
 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ และประเมินผล
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ระบบ Call Center
 รายงานผลการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ระบบ Call
Center

10 เล่ม

90 วัน

10 เล่ม

10 เล่ม

120 วัน

10 เล่ม

7. วงเงินในการจัดหา
เป็นจานวนเงิน 4,807,257.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
8. การอบรม
ผู้ขายต้องอบรมวิช าการด้านเครื่องคอมพิว เตอร์พร้อมอุปกรณ์ Software ที่เกี่ยวข้องให้ กับเจ้าหน้า ที่
องค์การ จานวน 40 คน พร้อมข้อมูลการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ผู้ขายต้องจัดหาคู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาให้แก่
ผู้ซื้อ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ
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9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ : นาวสาวเกษริน สินวิสูตร
อีเมล แอดเดรส : kyarat@bmta.co.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2246-0339 ต่อ 1414 โทรสาร 02-246-5374
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ทีต่ ามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ
(นางอุทัยวรรณ สุวรรณปากแพรก) ผอ.สผอ.

