(ร่ าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการเช่ าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมอุปกรณ์
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.

ความเป็ นมา
ตามทีแผนฟื นฟูกิจการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ฉบับปรับปรุ งครังที 3 ลงวันที 30 ธันวาคม
2557 โดยในยุท ธศาสตร์ ล ดค่ า ใช้จ่า ยได้ก าํ หนดให้ ขสมก. จัดให้ มี ร ะบบบัต รโดยสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Ticket) เพือการบริ หารจัดการเกียวกับการจัดเก็บค่าโดยสาร เป็ นการลดโอกาสการสู ญเสี ยรายได้จากการ
เก็บค่าโดยสารไม่ครบถ้วนและลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร และเตรี ยมความพร้อมในการเชือมโยงระบบกับ
มาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม
จากมติ ค ณะรั ฐมนตรี วันที 21 ตุ ล าคม 57 เรื องแผนการดํา เนิ นงานโครงการลงทุ นพัฒนาด้า น
คมนาคมขนส่ ง ปี พ.ศ.
มีมติ “ให้ กระทรวงคมนาคมเร่ งดําเนิ นการนําระบบตัวร่ วม (e-ticket) มาใช้ ใน
การเชื อมการเดิ นทางของประชาชนที สั ญจรโดยเรื อโดยสาร รถไฟฟ้ า และรถประจําทาง และให้ คาํ นึ งถึ ง
การให้ บริ การแก่ ผ้ ูมีรายได้ น้อยให้ สามารถเข้ าถึ งระบบบริ การขนส่ งสาธารณะ รวมทั งการอํานวยความ
สะดวกในการใช้ บริ การของผู้พิการและผู้สู งอายุด้วย” โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร กระทรวงคมนาคม ดําเนิ นการ พร้ อมทังได้มีการจัดตังสํานักงาน
โครงการบริ หารจัดการระบบตัวร่ วม (Common Ticketing Office) ซึ งเป็ นหน่ วยงานกลางในการกําหนด
มาตรฐานกลางตัวร่ วมสําหรับระบบขนส่ งสาธารณะ สําหรับ รถไฟฟ้ า รถไฟ เรื อโดยสาร และรถโดยสาร
ประจําทาง ให้สามารถใช้ตวร่
ั วมในการเดินทาง
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) จึงมีนโยบายในการจัดหาและติดตังระบบ e-Ticket ในรถ
โดยสารประจํา ทางตามแผนฟื นฟูกิจการ องค์ก ารขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ และตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม ซึ งระบบตัวอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Ticket System)
สําหรับรถโดยสารประจําทางจะมีระบบ GPS มาคิดค่าโดยสารตามระยะทาง และจัดหาระบบสารสนเทศ
สนับสนุ นปฏิบตั ิการเดินรถ ระบบสารสนเทศสนับสนุ นบริ หารการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุ น
บริ หารองค์กรของ ขสมก. รวมถึ งเตรี ยมความพร้ อมสําหรั บการเชื อมโยงกับ มาตรฐานกลางตัวร่ วมของ
กระทรวงคมนาคม (ระบบ Central Clearing Housing)ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2
2.

วัตถุประสงค์
2.1. เพือจัดหาและติ ดตังระบบ e-Ticket และเครื องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) ในรถโดยสาร
ประจําทางของ ขสมก. จํานวน 2,600 คัน ตามมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม
2.2. เพือทําการเชื อมโยงระบบ e-Ticket ของ ขสมก. กับระบบ บริ หารจัดการบัตร e-ticket ของ
ขสมก. และศูนย์บริ การจัดการรายได้กลางของกระทรวงคมนาคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3. เพือทําการเชือมโยงระบบ e-Ticket กับระบบสารสนเทศสนับสนุ นปฏิบตั ิการเดินรถ ระบบ
สารสนเทศสนับสนุ นบริ หารการเดิ นรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุ นบริ หารองค์กร
ของ ขสมก.
2.4. เพือนําข้อมูลการใช้ระบบ e-Ticket ของผูโ้ ดยสาร มาวิเคราะห์เพือปรับปรุ งการให้บริ การ
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด และเกิดประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด

3.

คุณสมบัติผ้ ูประสงค์ จะเสนอราคา
3.1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ี อาชี พให้เช่ าพัสดุ ทีประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ น
ผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
อืน และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์
ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
3.4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีได้รับเอกสิ ทธิ หรื อคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กัน
เช่นว่านัน
3.5. บุ ค คลหรื อนิ ติบุ คคลที จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ใ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.6. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ของกรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
3.7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
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ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อกลุ่ม
กิจการร่ วมค้า (Joint Venture) ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย ทีร่ วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทย
ด้วยกัน หรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ น
กิจการร่ วมค้ามาพร้ อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิ ติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกัน
และแทนกันต่อขสมก. อย่างลูกหนีร่ วม
หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่
ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดย
กลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางานจะต้องกําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางขสมก. โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้า
หรื อร่ วมทํางานมาพร้ อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิ ติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกัน
และแทนกันต่อขสมก. อย่างลูกหนีร่ วม
นิ ติบุคคลทุ กรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติ
บุคคลใดลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
3.9. นิ ติบุคคลแต่ละนิ ติบุคคลซึ งประสงค์จะเสนอราคาที เข้าร่ วมในกลุ่ มกิ จการร่ วมค้า (Joint
Venture) หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ไม่สามารถยืนเอกสารเสนอราคาใน
นามตนเอง หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอืนหรื อกลุ่มกิจการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน
อืนได้อีก และจะเปลียนแปลงนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน
ในภายหลังไม่ได้
3.10. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูท้ ีมีรายชื อเป็ นผูซ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากขสมก.
3.11. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ งกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน เดือน นับจนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคา
3.12. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ผ ลงานด้า นระบบตัวอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-ticket) สํา หรั บ รถ
โดยสารประจําทาง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 คัน ในระยะเวลาไม่เกิน ปี นับจากวันทีลงนาม
ในสั ญ ญา จนถึ ง วันยื นเอกสารประกวดราคานี โดยผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องแสดง
หลักฐานต้นฉบับ หรื อสําเนาสัญญาของงาน และหนังสื อรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดงใน
วันยืนซองประกวดราคาพร้อมชือและเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานทีสามารถติดต่อได้
ในกรณี ทีเป็ นกลุ่ มกิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุคคลร่ วมทํา งาน
(Consortium) ผลงานตามกรณี ที หนึ งหรื อกรณี ที สองสามารถใช้ผ ลงานของกลุ่ ม บริ ษ ทั
ผูเ้ ข้าร่ วม โดยต้องมีบนั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายใด
3.8.
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3.13. ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งมี ใ บอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํา ระเงิ น ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บัญ ชี ค (3) (e-Money บัญ ชี ค) ภายใต้ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุ มดูแลธุ รกิ จบริ การการชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2551 ภายใต้เงื อนไขของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในกรณี ทีเป็ นกลุ่ มกิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุคคลร่ วมทํา งาน
(Consortium) กลุ่ ม บริ ษ ทั ผูเ้ ข้า ร่ ว มรายใดรายหนึ งต้องมี ใ บอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ
บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ค (3)
3.14. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูผ้ ลิตหรื อเป็ นบริ ษทั ทีได้รับหนังสื อแต่งตังให้เป็ นตัวแทน
จําหน่ายจากบริ ษทั สาขาของผูผ้ ลิตในประเทศไทย หรื อกรณี ทีไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศ
ไทย ให้ใช้หนังสื อแต่งตังจากตัวแทนจําหน่ ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจาก
ผูผ้ ลิ ต โดยตรงว่า อุ ป กรณ์ ที นํา เสนอเป็ นอุ ป กรณ์ ใ หม่ ไม่ เ คยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ใ น
สายการผลิต
3.15. ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งจัด ทํา เอกสารเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ
ครุ ภณั ฑ์ทีกําหนดข้างต้นทังหมดโดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อกให้ถูกต้อง และต้องขีด
เส้นใต้ระบุหมายเลขข้อทีอ้างอิงให้ชดั เจน โดยจัดทําสําเนาจํานวน 5 ชุ ด (ตัวจริ ง 1 ชุ ด และ
สําเนา 4 ชุ ด) ขสมก. สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ไม่ขีดเส้ นใต้ระบุ
หมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
กรณี ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามี เอกสารหลัก ฐานที ใช้ป ระกอบการอ้า งอิ ง ที เป็ น
ภาษาต่างประเทศทีไม่ใช่ ภาษาอังกฤษต้องแปลเป็ นภาษาไทย การรับรองคําถูกต้องขอคํา
แปลเป็ นภาษาไทย ให้ เ ป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
มาตรา วรรคสอง ข้อ การ
รับรองความถูกต้องของคําแปลเป็ นภาษาไทย พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องในการแปล
เอกสารนันแนบด้วย
ตัวอย่ าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที
รายละเอียดทีผู ้
ตรงตามรายละเอียด ดีกว่ารายละเอียด เอกสารอ้างอิง
ขสมก.กําหนด
ประสงค์จะเสนอ
ที ขสมก.กําหนด ที ขสมก.กําหนด (ระบุเลขทีหน้า)
ราคาเสนอ
หมายเหตุ ผู้ยืนข้ อเสนอ ต้ องแนบแผ่ น CD-ROM ที มี File (MS Word หรื อ MS Excel) ของเอกสารตารางเปรี ยบเที ยบ

4.

รู ปแบบรายการและคุณลักษณะ
รายละเอียดคุณลักษณะตามร่ างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

ขอบเขตการดําเนินงานของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา (เอกสารหมายเลข 1)
วิธีการทํางานหลักของระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) (เอกสารหมายเลข 2)
คุณลักษณะของอุปกรณ์ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) (เอกสารหมายเลข 3)
การรับประกันและการบํารุ งรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 4)
การสาธิ ตระบบ (Proof of Concept) (เอกสารหมายเลข 5)

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาเช่า 5 ปี นับถัดจากวันทีคณะกรรมการตรวจรับได้ทาํ การตรวจรับไว้เรี ยบร้อยแล้ว

6.

ระยะเวลาการส่ งมอบ
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่ งมอบ ระบบ e-ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวน 2,600 คัน
พร้อมระบบสารสนเทศ รวมทังอุปกรณ์สนับสนุ นอืน ๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ ณ สถานทีทีขสมก. กําหนด
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามตารางต่อไปนี
งวดที
ขอบเขต/สิ งทีส่ งมอบ
1 ติดตังระบบ e-ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวน 800 คัน
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจําเป็ นเพือให้ระบบ e-ticket
ของโครงการนีสามารถใช้งานได้บางส่ วน
2. ติดตังระบบ e-ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวน 1,800 คัน
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังหมดทีนําเสนอในโครงการนี

ระยะเวลา
ภายในระยะเวลา
180 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
ภายในระยะเวลา
360 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา

7.

วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์ พร้อมติดตัง ระยะเวลา ปี รวม
เป็ นเงิน 1, , , .-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิม
8.

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที
นางสาวเกษริ น สิ นวิสูตร
โทรศัพท์ - ต่อ 1414
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็ นเกี ยวกับโครงการดังกล่าว โปรดให้ความเห็ น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ ทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายังขสมก. โดยเปิ ดเผยตัว
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เอกสารหมายเลข
ขอบเขตการดําเนินงานของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
รายละเอียดขอบเขตงานหลัก มีดังนี
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

จัดทําแผนการดําเนิ นงานโครงการโดยละเอี ยด ประกอบด้วย กิ จกรรม ระยะเวลาการดําเนิ นงาน
โครงสร้ างบริ หารจัดการ ผลลัพธ์การดําเนิ นงาน และแผนการจัดการคุ ณภาพ โดยรายละเอียดของ
แผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ ขสมก.
ดําเนิ นการสํารวจจุดติดตังสําหรับอุปกรณ์ตามทีกําหนดไว้ในโครงการ พร้อมจัดทํารายงานสรุ ปผล
การสํารวจจุดติดตังอุปกรณ์ทงหมด
ั
ให้คณะกรรมการอนุมตั ิก่อนดําเนินการติดตังจริ ง
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังหมดของ ขสมก. ที
เกี ยวข้องกับงานติดตังโครงการนี พร้อมทังจัดทํารายงานสรุ ปผลการเก็บรวบรวมความต้องการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนิ นการออกแบบ พัฒนาและติดตังระบบ e-ticket เพือรองรับการใช้ในโครงการ พร้ อมทังจัดทํา
เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย สถาปั ตยกรรมระบบ แผนภาพการออกแบบ
ระบบ การออกแบบระบบฐานข้อ มู ล การออกแบบการเชื อมโยงข้อ มู ล (Data Interface) ตาม
มาตรฐาน UML หรื อ มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศอืน ๆ ซึ งเป็ นทียอมรับในลักษณะ User
Interface ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ทุ ก อุ ป กรณ์ ใ นโครงการนี โดยให้ ค ณะกรรมการอนุ ม ัติ ก่ อ น
ดําเนินการพัฒนาและติดตังระบบ e-ticket
ดําเนิ นการให้ค าํ ปรึ กษาด้านแบบจําลองธุ รกิ จในเรื องของ Bus Ticketing และ Card management
เพือเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนิ นงานของ ขสมก. รวมถึ งประสานงานร่ วมกับศูนย์บริ การ
จัดการรายได้ ของกระทรวงคมนาคม ตลอดระยะเวลาโครงการ
ดําเนิ นการออกแบบ และจัดทําระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การสําหรับผูบ้ ริ หาร (Management
Report) จํานวนอย่างน้อย 1 ระบบ
ดําเนิ นการออกแบบและติดตังการเชื อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
กลางระบบตัวร่ วม ของกระทรวงคมนาคม อย่างน้อยดังนี
7.1. การเชื อมโยงระบบ e-ticket กับ ระบบสารสนเทศสนับ สนุ น บริ หารการเดิ น รถ เพื อ
แลกเปลียนข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารจัดการรายได้ และการบริ หารการเดินรถ
7.2. การเชื อมโยงระบบ e-ticket กับระบบสารสนเทศสนับสนุ นบริ หารองค์กรของ ขสมก. เพือ
แลกเปลียนข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารจัดการรายได้ในภาพรวม
7.3. การเชื อมโยงระบบ e-ticket กับ ระบบ บริ ห ารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. เพื อการ
บริ หารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก.
7.4. การเชือมโยงระบบ e-ticket กับศูนย์บริ การจัดการรายได้ของกระทรวงคมนาคม
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8.
9.
10.

ดําเนิ นการนําเสนอและจัดส่ งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้คณะกรรมการ
อนุมตั ิก่อนดําเนินการติดตังระบบจริ ง
ดําเนิ นการติดตังระบบสารสนเทศ และระบบอืน ๆ เพือรองรับการใช้งานโครงการนี ให้สามารถ
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์
ดําเนินการออกแบบและติดตังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครื อข่าย และอุปกรณ์อืน ๆ
ที เกี ยวข้องตามที กําหนดไว้ใ นโครงการนี พร้ อมทังจัดทําเอกสารการออกแบบการติ ดตังระบบ
อย่างน้อย ดังนี
10.1. ระบบบนรถโดยสารประจําทาง จํานวน 2,600 คัน ดังนี
10.1.1. เครื องอ่านบัตร e-ticket จํานวนอย่างน้อย 2 ชุ ด/คัน ติดตังบริ เวณประตูทางขึนลง
รถโดยสารประจําทาง
10.1.2. ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุ ม (Onboard Computer) พร้ อมระบบจอควบคุ มสําหรั บ
พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง (Driver Monitor & Control) จํานวนอย่างน้อย 1
ระบบ/คัน
10.1.3. เครื องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) จํานวน 1 ชุด/คัน ติดตัง ดังนี
10.1.3.1. กรณี เป็ นรถโดยสารประจําทาง 2 ประตู (ประตูหนึ งด้านหน้ารถ และ
ประตูหนึ งด้านกลางรถ) ทําการติดตังเครื องฯ บริ เวณด้านหน้าพนักงาน
ขับรถโดยสารประจําทาง
10.1.3.2. กรณี เ ป็ นรถโดยสารประจํา ทาง 1 ประตู (ประตู 2 บานอยู่ ก ลางรถ
โดยสาร) ทําการติดตังเครื องฯ บริ เวณประตูทางขึนลงรถโดยสารหรื อ
กลางรถโดยสารประจําทาง
ทังนี ขสมก. ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี ยนแปลงพืนทีติดตังภายในรถโดยสารตาม
ความเหมาะสม
10.1.4. ดําเนินการติดตังระบบเครื อข่ายเพือเชือมโยงอุปกรณ์ภายในรถโดยสารประจําทาง
10.1.5. ดําเนินการติดตังระบบไฟฟ้ า และระบบสํารองไฟฟ้ า จํานวนอย่างน้อย 1 ระบบ/คัน
หมายเหตุ รู ปแบบและจุดติ ดตังอุปกรณ์ ผ้ ูเสนอราคาในโครงการนี ต้ องดําเนิ นการ
ออกแบบสําหรั บการติ ดตังในรถโดยสารประจําทางในแต่ ละประเภทให้ เหมาะสมกับการ
ใช้ งานและมีความปลอดภัย โดยต้ องให้ คณะกรรมการอนุมตั ิก่อนดําเนิ นการติ ดตัง
10.2. เครื องนับเหรี ยญสําหรับกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 24 เครื อง
10.3. เครื องอ่านบัตร e-ticket แบบพกพาสําหรับนายตรวจ จํานวนอย่างน้อย 100 เครื อง
10.4. เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับสํานักงานใหญ่ จํานวนอย่างน้อย 2 เครื อง
10.5. เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับเขตการเดินรถ จํานวนอย่างน้อย 8 เครื อง
10.6. เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ จํานวนอย่างน้อย 24 เครื อง

8
11.

เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และอุปกรณ์สํารองข้อมูล ในลักษณะ Cloud ภายในประเทศไทย สําหรับ
ขสมก. เพื อรองรั บ ระบบสารสนเทศในโครงการนี ให้เพี ย งพอต่ อการใช้ง าน โดยต้อ งสามารถ
ให้บริ การ Online ได้ตลอด ชัวโมง พร้ อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากล
ทังระบบ เพือป้ องกันข้อมูลรัวไหล และการ Hack ระบบ และเป็ นไป กฎ ระเบียบที ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยบังคับใช้ อย่างน้อย ดังนี
11.1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื อง กิ จการทีต้องขออนุ ญาตตามข้อ แห่ งประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที (การประกอบธุ รกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที ตุลาคม
11.2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื อง กิ จการทีต้องขออนุ ญาตตามข้อ 5 แห่ งประกาศของคณะ
ปฏิ ว ตั ิ ฉบับ ที 58 (การประกอบธุ ร กิ จ บัต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) (ฉบับ ที 2) ลงวัน ที 29
พฤศจิกายน 2553
11.3. พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุ รกิจบริ การการชําระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
11.4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุ มดูแลธุ รกิ จบริ การการชําระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.
11.5. พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
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11.6. มาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม
ระบบเครื อข่าย (Network) สําหรับระบบ e-ticket เพือใช้สําหรับแลกเปลียนข้อมูลและการให้บริ การ
ระบบ e-ticket ประกอบด้วย ดังนี
12.1. ระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless) งานตามมาตรฐาน IEEE . b, g และ n ได้เป็ นอย่างน้อย
สํ า หรั บ กลุ่ ม งานปฏิ บ ัติ ก ารเดิ น รถ เพื อใช้ ใ นการแลกเปลี ยนข้อ มู ล ระบบ e-ticket กับ
รถโดยสารประจํา ทาง จํา นวนไม่ น้อยกว่า 24 ระบบ โดยทํา การติ ดตังอุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณไร้สาย สําหรับภายนอกอาคารอย่างน้อย 2 ชุด เพือรองรับการรับ – ส่ งข้อมูลระหว่าง
รถโดยสารประจําทางและกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถให้เพียงพอต่อการใช้งาน
12.2. ระบบเครื อข่ายท้องถิน (LAN) สําหรับเขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิ บตั ิการเดิ นรถ เพือ
การให้บริ การสําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายของระบบ e-ticket จํานวนไม่น้อยกว่า 32
ระบบ โดยทํา การติ ด ตังอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณจํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ชุ ด พร้ อ ม
สายสัญญาณ และเชือมโยงเข้ากับระบบเครื อข่ายปั จจุบนั ของ ขสมก.
12.3. ระบบเครื อข่ายทางไกล (WAN) ระหว่าง ระบบเครื อข่ายของ กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ กับ
เครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การ Cloud ของผูเ้ สนอราคา จํานวนอย่างน้อย 24 วงจร โดยมีความเร็ วใน
การรับส่ งข้อมูลไม่นอ้ ยกว่า 10 Mbps พร้อมกับจัดให้มีเครื อข่ายสํารอง (Backup Link) โดย
มีความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลไม่นอ้ ยกว่า 2 Mbps
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13.

14.

12.4. ระบบเครื อข่ายทางไกล (WAN) ระหว่าง ระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ทีสํานักงานใหญ่ กับ
เครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การ Cloud ของผูเ้ สนอราคา จํานวนอย่างน้อย 1 วงจร โดยมีความเร็ วใน
การรับส่ งข้อมูลไม่นอ้ ยกว่า 10 Mbps พร้อมกับจัดให้มีเครื อข่ายสํารอง (Backup Link) โดย
มีความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลไม่นอ้ ยกว่า 2 Mbps
12.5. ระบบเครื อข่ายทางไกล (WAN) ระหว่าง ระบบเครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การ Cloud ของผูเ้ สนอ
ราคา กับมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม (ระบบ Central Clearing House)
จํานวนอย่างน้อย 1 วงจร โดยมีความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลไม่นอ้ ยกว่า 10 Mbps พร้อมกับ
จัด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยสํ า รอง (Backup Link) โดยมี ค วามเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ไม่ น้อ ยกว่ า
2 Mbps
12.6. ระบบเครื อ ข่ า ยทางไกล (WAN) ระหว่ า งระบบ e-ticket กับ ระบบบริ ห ารจัด การบัต ร
e-ticket จํานวนอย่างน้อย 1 วงจร พร้อมกับจัดให้มีเครื อข่ายสํารอง (Backup Link) โดยต้อง
รองรับการส่ งข้อมูลได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน
ต้อ งออกแบบและติ ด ตังระบบรั ก ษาความปลอดภัย ข้อ มู ล ตามมาตรฐานสากลทังระบบตลอด
ระยะเวลาโครงการ เพือป้ องกันข้อมูลรัวไหล และการ Hack ระบบ (โดยติดตังอุปกรณ์อย่างน้อย คือ
อุปกรณ์ Firewall และอุ ปกรณ์ VPN และอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยอืน ๆ ทีเกี ยวข้อง) และตาม
มาตรฐานข้อ 12
ดําเนินการทดสอบการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง ดังนี
14.1. ดํา เนิ น การทดสอบการเชื อมโยงของระบบ (System Integration Test) และการทดสอบ
ระบบของผูใ้ ช้งาน (User Acceptance Test) ระบบสารสนเทศทีมีการติดตัง
14.2. ดําเนินการทดสอบการเชือมโยงระบบในโครงการนี กับระบบ Clearing House ของ ขสมก.
14.3. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ (System Performance) อย่างน้อยดังนี
14.3.1. ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที มี ขีดความสามารถรองรั บการทํางานของ
ระบบสารสนเทศทีนําเสนอ ให้สามารถให้บริ การได้อย่างน้อย 3,000,000 รายการ
ต่อวันและต้องทําการเพิมความสามารถของระบบสารสนเทศได้ตามปริ มาณงานที
เกิ ด ขึ นจริ ง และต้ อ งสามารถรองรั บ การเข้ า ใช้ ง านพร้ อ มกั น ของผู ้ใ ช้ ง าน
(Concurrent Users) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 ผูใ้ ช้งาน และต้องรองรับจํานวนผูใ้ ช้งานไม่
น้ อ ยกว่ า 250 ผู ้ใ ช้ ง าน (Name Users) ในการทํา รายการมาตรฐานบนระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังนีคุณลักษณะเฉพาะของเครื องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ สนับสนุ น ทีกําหนดไว้นนั เป็ นการกําหนดคุณสมบัติขนตํ
ั าเท่านัน ผู ้
ชนะการประกวดราคา มี ห น้า ที ออกแบบและนํา เสนอคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของ
Hardware ให้เป็ นไปตามความต้องการด้านประสิ ทธิ ภาพข้างต้น
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21.

14.3.2. ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ (Performance Test) ของระบบสารสนเทศที
มีการติดตัง โดยทดสอบช่วงเวลาการตอบสนอง (Response Time) ของระบบ โดย
ต้องสามารถตอบสนองได้ภายใน 10 วินาที โดยทําการทดสอบการใช้งานผ่า น
เครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายทีติดตัง ณ ขสมก.
ระบบ e-ticket ในโครงการนี รวมฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทงหมดในโครงการ
ั
ต้องสามารถใช้งาน
ได้ตามมาตรฐานการให้บริ การ (Service Level Agreement) ของขสมก. ตามเอกสารหมายเลข 4
ต้อ งทํา การแลกเปลี ยนข้อ มู ล กับ ระบบผูบ้ ริ หารจัดการบัต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ รถ
โดยสารประจําทาง เพือให้ได้รับข้อมูลบัตร e-ticket ทีทันสมัยอยูเ่ สมอ และให้ทราบถึงสถานการณ์
ใช้บตั ร e-ticket แต่ละประเภท
ต้องทําการสรุ ปแยกประเภทของบัตร e-ticket ทีจัดหาโดย ขสมก. และบัตร e-ticket ตามมาตรฐาน
กลางตัวร่ วม รวมถึงบัตร e-ticket ผูม้ ีรายได้นอ้ ยของกระทรวงการคลัง เพือสรุ ปข้อมูลการใช้บตั ร eticket ในแต่ละวันจัดส่ งให้กบั มาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม
ต้องทําการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการใช้บตั ร e-ticket จากมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวง
คมนาคม ที ส่ ง ให้ ขสมก. และส่ ง ข้อ มู ล ยืน ยัน กลับ ไปยัง มาตรฐานกลางตัวร่ ว มของกระทรวง
คมนาคม
การฝึ กอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ขสมก. มีความต้องการอย่างน้อย ดังนี
19.1. ต้องทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลระบบ และ
ผู ้ใ ช้ ง านให้ ก ั บ ขสมก. และผู ้ที เกี ยวข้ อ ง จํา นวนทังหมด 165 คน เพื อให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และมีความเข้าใจเกียวกับระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบทังหมดทีติดตัง
เป็ นอย่า งดี โดยสามารถดู แ ลและบริ หารจัดการ เพื อให้ ระบบสามารถใช้ง านได้อ ย่า ง
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนืองคน ซึ งการอบรมจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี
19.1.1. การอบรมสําหรับผูบ้ ริ หาร จํานวน 50 คน ในลักษณะ Class room Training
19.1.2. การอบรมสําหรับผูด้ ูแลระบบ จํานวน 10 คน ในลักษณะ Class room Training และ
On the Job Training
19.1.3. การอบรมสําหรับผูใ้ ช้งาน จํานวน 100 คน ในลักษณะของ On the Job Training
19.2. การอบรมสําหรับพนักงานขับรถ จํานวน 5,000 คน ในลักษณะของ On the Job Training
ต้องทําการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีของ ขสมก. และผูท้ ี เกี ยวข้องกับระบบจํานวน 20 คน (จากจํานวน
ผูใ้ ช้งานทังหมด 105 คน) ให้มีความรู ้เพียงพอทีจะสามารถถ่ายทอดความรู ้และฝึ กอบรมการใช้งาน
ดู แลรั ก ษาและแก้ไ ขปั ญหาเกี ยวกับ ระบบสารสนเทศและองค์ป ระกอบทังหมดที ติ ดตัง ให้ก ับ
เจ้าหน้าที ขสมก. รุ่ นต่อไปได้ (Train the Trainer)
ต้องจัดทําแผนการฝึ กอบรม และส่ งให้ ขสมก.พิจารณาอนุ มตั ิก่อนการดําเนิ นการฝึ กอบรม โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี
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หัวข้อในการฝึ กอบรม
เนือหาการฝึ กอบรมโดยย่อ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
คุณสมบัติผเู ้ ข้าอบรม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม (จํานวนชัวโมง/วัน)
ผลทีคาดว่าจะได้รับ
ประเมินผลก่อน และหลังการฝึ กอบรม
ต้องจัดทําคู่มือการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงาน (ผูใ้ ช้งานระบบ) และคู่มือการฝึ กอบรมผูด้ ูแลระบบ
ในรู ปแบบของเอกสารและสื อมัลติมีเดียเพือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองให้กบั ขสมก.
ต้องจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานประจํารถโดยสารประจําทาง 2 รู ปแบบดังนี
22.1. คู่มือการปฏิ บตั ิ งานประจํารถโดยสารประจําทาง แบบ Quick Guide ในลักษณะ แผ่นพับ
ขนาด A พิมพ์ 4 สี หน้า/หลัง เคลือบพลาสติก
22.2. คู่มือรายละเอียดการปฏิบตั ิงานประจํารถโดยสารประจําทาง ในลักษณะรู ปเล่ม
ต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทังหมด ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง และค่าทีพักของ ผูเ้ ข้า
อบรม และต้องมีหน้าทีในการจัดหาเครื องมือและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม ได้แก่ เครื องคอมพิวเตอร์
เครื องพิมพ์ เอกสารประกอบการฝึ กอบรมให้เพียงพอ
ขอสงวนสิ ทธิในการคัดลอกหรื อทําซําเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพือใช้งานในกิจการของ ขสมก. หาก
เอกสารและคู่มือรายการใดไม่สามารถคัดลอกหรื อทําซําได้ ขอให้แจ้งให้ ขสมก. ทราบอย่างชัดเจน
ด้วย กรณี ผเู ้ สนอราคาไม่แจ้งให้ ขสมก. ทราบขสมก. จะถื อว่าผูช้ นะการประกวดราคาอนุ ญาตให้
ขสมก. คัดลอกหรื อทําซําเพือใช้ในกิจการของ ขสมก. ได้ ทังนี หากมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรื อ
ใช้สิทธิ เรี ยกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิ ขสิ ทธิ เกียวกับเอกสารและคู่มือที ขสมก. คัดลอกหรื อทําซํา
เพือใช้งานในกิ จการของ ขสมก. ผูช้ นะการประกวดราคาต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบดําเนิ นการทังปวง
เพือให้การกล่าวอ้างหรื อการเรี ยกร้องดังกล่าวระงับสิ นไปโดยเร็ ว โดยผูช้ นะการประกวดราคาต้อง
เป็ นผูช้ าํ ระค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนทังหมด
เอกสารส่ งมอบ (ต้ อ งส่ งมอบเอกสารจํา นวนอย่ า งน้ อ ย 10 ชุ ด พร้ อ มเอกสารในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์) อย่างน้อย ดังนี
25.1. เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
25.2. เอกสารการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และระบบสนับสนุ น (Computer and
Network Configuration)
25.3. เอกสารการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง พร้อม Diagram ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
25.4. แผนผัง หรื อ Diagram แสดงโครงสร้ า งและการเชื อมโยงระบบ คอมพิ วเตอร์ และระบบ
เครื อข่าย (System Diagram)
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25.5. แผนผังการติดตังอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และระบบสนับสนุ น (System
Layout)
25.6. แผนผังการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง
25.7. แผนผังการติดตังอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการนี
25.8. คู่มือการฝึ กอบรม คู่มือการใช้งานระบบ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน

ลิขสิ ทธิการใช้ งาน
1.

2.

ขสมก. มี ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ พร้ อมลิ ข สิ ทธิ การใช้งานตามรายละเอี ยดที กํา หนดไว้ใ น
โครงการ โดยต้องจัดเตรี ยมลิ ขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ให้มีจาํ นวนสอดคล้องกับเครื องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทีนําเสนอในโครงการ
ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ทีนํามาใช้งาน จะต้องมีลิขสิ ทธิ การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย เมือดําเนินการตาม
ขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็ จ
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เอกสารหมายเลข 2
วิธีการทํางานหลักของระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)
1.

วิธีการหักเงินค่ าโดยสารจากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) ตามมาตรฐานกลางตัวร่ วมของ
กระทรวงคมนาคม
1.1. ระบบ e-ticket ต้อ งรองรั บ ประเภทของบัต รตามมาตรฐานกลางตัวร่ ว มของกระทรวง
คมนาคม โดยแยกออกเป็ นบัต ร e-ticket แบบบุ ค คลทัวไป (Anonymous) บัต รแบบ
ลงทะเบียน (Registered) บัตรแบบส่ วนบุคคล (Personalized) และบัตรพนักงาน รวมถึงแยก
ประเภทตามกลุ่มของผูโ้ ดยสาร อาทิ เด็ก (Child) นักเรี ยน (Student) ผูใ้ หญ่ (Adult) ผูส้ ู งอายุ
(Senior) พระสงฆ์ (Monk) ทหาร (Veteran) ตํา รวจ (Police) คนพิ ก าร (Disable) และผู ้มี
รายได้ น้ อ ย (Low Income) ได้ เ ป็ นอย่ า งน้ อ ย รวมถึ ง บัต รสํ า หรั บ ผู ้มี ร ายได้ น้ อ ยตาม
มาตรฐานกระทรวงการคลัง
1.2. ระบบ e-ticket ต้องสามารถหักค่าโดยสารในอัตราสู งสุ ดจากเงินคงเหลือในบัตรเมือมีการแตะ
บัตรทีเครื องอ่านบัตรทีติดตังบริ เวณประตูหน้าของรถโดยสารประจําทาง โดยอัตราค่าโดยสาร
แบ่งออกเป็ นอย่างน้อย ดังนี
1.2.1. อัตราค่ าโดยสารแบบอัตราเดี ยวตลอดสาย (Flat Fare) และสามารถแบ่ งกลุ่ มตาม
ผูโ้ ดยสารได้
1.2.2. อัตราค่าโดยสารแบบตามระยะทาง (Distance-based Fare) และสามารถแบ่งกลุ่มตาม
ผูโ้ ดยสารได้
1.2.3. อัตราค่าโดยสารแบบเทียวหรื อเหมาจ่าย อาทิ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดื อน และราย
เทียว เป็ นต้น
1.3. ระบบ e-ticket ต้องสามารถคํานวณอัตราค่าโดยสารตามข้อ 1.2 และคื นเงิ นส่ วนต่างเข้าสู่
บัตร e-ticket ได้
1.4. ระบบ e-ticket ต้องสามารถหักอัตราค่าโดยสารในอัตราสู งสุ ดเมือตรวจไม่พบการแตะบัตร
ขึนหรื อลงได้
1.5. ระบบ e-ticket ต้อ งสามารถกํา หนดเงื อนไขในการเลื อ กการหั ก อัต ราค่ า โดยสารได้
(Business Rule) ตามที ขสมก. กําหนดไว้ อาทิ กรณี เงินในบัตรไม่เพียงพอต่อการหักอัตรา
ค่าโดยสารสู งสุ ด กรณี กาํ หนดให้หักอัตราค่าโดยสารแบบเทียว ก่อนหักอัตราค่าโดยสาร
แบบระยะทาง/แบบอัตราเดี ยวตลอดสาย เป็ นต้น และสามารถปรับเปลียนการหักอัตราค่า
โดยสารได้ที ขสมก. ร้องขอ
1.6. กรณี ระบบ e-ticket ใช้ระบบ GPS ในการคํานวนระยะทางเพือคิ ดอัตราค่าโดยสาร แต่ไม่
สามารถคํานวณระยะทางได้ (error) เนื องจากเป็ นจุดอับสัญญาณ ระบบ e-ticket ต้องทําการ
คิดค่าโดยสารในราคาตําสุ ด
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1.7.

กรณี ระบบ e-ticket ใช้ระบบ GPS ในการคํานวนระยะทางเพือคิดอัตราค่าโดยสาร แต่การ
คํานวณระยะทางไม่ตรงกับป้ ายรถประจําทาง ให้ระบบ e-ticket ต้องทําการคิดค่าโดยสาร
จากป้ ายหยุดรถโดยสารประจําทางก่อนหน้า
1.8. ต้องมีระบบป้ องกันการแตะบัตรซํา และ/หรื อการคํานวณค่าโดยสารจากการแตะบัตรครัง
แรก และครังล่าสุ ดของการขึนรถโดยสารประจําทางในแต่ละเทียวเพือคิดอัตราค่าโดยสาร
1.9. ต้อ งบัน ทึ ก ข้อ มู ล การหั ก อัต ราค่ า โดยสารไว้ใ นบัต ร e-ticket เพื อประโยชน์ ข องการ
ตรวจสอบ
1.10. ระบบ e-ticket ต้องรองรับการจ่ายโดยใช้กระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Purse) และการจ่าย
โดยใช้เทียวเดินทาง (Pass) ตามมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคมได้
1.11. จะต้องมีการเตือนทีชัดเจน และแตกต่าง เมือมีการแตะบัตร e-ticket บนอุปกรณ์เพือชําระค่า
โดยสาร ในกรณี ดงั นี บัตรทํางานปกติ, กลุ่มพิเศษมาใช้งาน, บัตรมีเงินไม่พอ หรื อหมดอายุ
เป็ นต้น
1.12. ระบบ e-ticket ต้องสามารถรองรั บการให้ส่วนลดในการเดิ นทางเปลี ยนถ่ายระบบโดยใช้
บัตรตามมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคมได้
2.

หน้ าทีของเครืองอ่ านบัตรแบบพกพา สํ าหรับสายตรวจ
2.1. ตรวจสอบการชําระอัตราค่าโดยสารในบัตร e-ticket ได้
2.2. ตรวจสอบสถานะของบัต ร e-ticket ประเภทของบัต รตามมาตรฐานกลางตัวร่ ว มของ
กระทรวงคมนาคม เงินคงเหลือ และวันคงเหลือ ได้เป็ นอย่างน้อย

3.

ระบบประมวลผลส่ วนกลางของระบบ e-ticket
3.1. ดําเนิ นการจัดหา/ติ ดตังเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และอุ ปกรณ์ สํารองข้อมูล ในลักษณะ
Cloud ภายในประเทศไทย เพือรองรับระบบสารสนเทศในโครงการนีให้เพียงพอต่อการใช้
งาน โดยต้องสามารถให้บริ การ Online ได้ตลอด 24 ชัวโมง
3.2. ต้องมี ระบบรั ก ษาความปลอดภัยข้อมูล ตามมาตรฐานสากลทังระบบ เพื อป้ องกันข้อมู ล
รัวไหล และการ Hack ระบบ และเป็ นไปตาม กฎ ระเบียบที ธนาคารแห่งประเทศไทยบังคับ
ใช้ อย่างน้อย ดังนี
3.2.1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื อง กิ จการที ต้องขออนุ ญาตตามข้อ แห่ งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที (การประกอบธุ รกิ จบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ) ลงวันที
ตุลาคม

15

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.2.2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื อง กิ จการที ต้องขออนุ ญาตตามข้อ 5 แห่ งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 (การประกอบธุ รกิจบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ) (ฉบับที 2)
ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2553
3.2.3. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ การการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
3.2.4. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ การการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.
3.2.5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ.
3.2.6. มาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม
ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนกลางต้องสามารถคํานวณการใช้บตั ร e-ticket ตามมาตรฐานกลาง
ตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม และสามารถแลกเปลี ยนข้อมูลกับระบบศูนย์บริ หารจัดการ
รายได้ก ลาง (CCH) ตามมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม และศูนย์บริ หาร
จัดการรายได้กลางและระบบผูบ้ ริ หารจัดการบัตร e-ticket ได้
ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนกลางจะต้องสามารถประมวลผลข้อมูลและจัดทํารายงานต่าง ๆ
ตามที ขสมก.กําหนดอย่างน้อย ดังนี
3.4.1. รายงานการเดินทางของผูโ้ ดยสาร และการใช้บตั ร e-ticket
3.4.2. รายงานการใช้บตั ร e-ticket แต่ละประเภท
3.4.3. รายงานการจําหน่ายบัตร/เงินสด แยกตามจํานวนค่าโดยสาร/ผูโ้ ดยสาร เพือคํานวฯ
เปอร์ เซ็นต์กบั พนักงานขับรถ
ระบบ e-ticket จะต้องมีรายงาน เพือตรวจสอบรถและอุปกรณ์ทียังไม่ถูกดึงข้อมูลในแต่ละวัน
ระบบ e-ticket จะต้องมีรายงานจํานวนผูโ้ ดยสาร และรายได้จากการใช้บตั ร e-ticket
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นกลางต้ อ งสามารถสํ า รองข้ อ มู ล แบบออนไลน์ ไ ว้ที ระบบ
คอมพิวเตอร์ ส่วนกลางเป็ นเวลา 90 วัน และเก็บข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 ปี หรื อตาม
มาตรฐานทีธนาคารแห่งประเทศกําหนด
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เอกสารหมายเลข 3
คุณลักษณะของอุปกรณ์ ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)
1.

ความต้ องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1. คุณสมบัติทวไป
ั
1.1.1. ระบบจะต้องมีความน่าเชือถือ (Reliability) ความพร้อมใช้ (Availability) และความ
ปลอดภัย (Safety) สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ ว
1.1.2. ระบบจะต้องสามารถใช้งานได้ง่ายและเรี ยนรู ้การใช้งานได้รวดเร็ ว
1.1.3. สามารถแสดงผลได้ทงภาษาไทย
ั
และภาษาอังกฤษ บนจอภาพ และพิมพ์ออกทาง
เครื องพิมพ์
1.1.4. สามารถขยายระบบหรื อเพิมความสามารถของระบบได้โดยง่าย (Scalability) โดยผู ้
เสนอราคา ต้องนําเสนอสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี และรายละเอียดที เกี ยวข้องที
นํามาใช้ในการพัฒนาระบบ
1.1.5. ระบบจะต้องมีความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security) และต้องไม่นาํ ข้อมูลใน
ระบบไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ขสมก.
1.2. คุณสมบัติทวไปสํ
ั
าหรับวัสดุและอุปกรณ์ (Hardware)
1.2.1. อุปกรณ์ทีเสนอต้องเป็ นของแท้และใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และมีการรับรอง
คุณภาพการใช้งาน จากผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ าํ หน่ ายหรื อสถาบัน องค์กรทีมีหน้าทีรับรอง
โดยตรง
1.2.2. ใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ ทีมีความทนทานสามารถใช้งานได้ดีในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย (โดยออกแบบให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของการติ ดตัง เช่ น
ความร้อน ความชืน ฝุ่ น นํา ความสันสะเทือน ไฟฟ้ าดับ ไฟกระชาก)
1.2.3. ใช้วสั ดุ และอุ ปกรณ์ ทีทันสมัย อยู่ใ นสายการผลิ ต และเจ้าของผลิ ตภัณฑ์ใ ห้การ
สนับสนุนอีก 5 ปี เป็ นอย่างน้อย
1.2.4. มีการออกแบบระบบสํารองและหลีกเลียง Single point of failure อาทิ ระบบไฟฟ้ า
สํารองสําหรับอุปกรณ์อ่านบัตร e-ticket และอุปกรณ์สนับสนุน
1.2.5. มีระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายทีเพียงพอและสามารถรองรับการทํางานระบบ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความมันคงปลอดภัย
1.2.6. มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ สํารองและอะไหล่สําหรับระบบหลักไม่น้อยกว่า % ให้
เพียงพอกับการให้บริ การตามเงื อนไขทีกําหนด โดยจะต้องแสดงรายการอุปกรณ์
และอะไหล่ให้ขสมก. รับทราบทุกเดือน
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1.3.

คุณสมบัติทวไปสํ
ั
าหรับระบบสารสนเทศ (Software)
1.3.1. สามารถใช้ ง านบนเครื องคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที นํ า เสนอได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามมาตรฐานทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารกําหนดหรื อสู งกว่า
1.3.2. ระบบทังหมดต้องสามารถใช้งานโดยเรี ยกใช้ได้จากหน้าจอเดียวกัน (Single Point
of Access) แล้วผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกระบบได้
1.3.3. มีระบบและเครื องมือช่วยให้ดูแลบริ หารจัดการระบบและเปลียนแปลงค่าต่าง ๆ ใน
ระบบได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นเทคนิค
1.3.4. มีหน้าจอการทํางาน (Menu) ทีง่ายต่อการใช้งาน ในลักษณะ GUI (Graphical User
Interface) เช่ น หน้าจอบันทึกข้อมูล หน้าจอสังประมวลผลรายงาน เป็ นต้น โดย
สามารถกําหนดรู ปแบบหน้าจอการทํางาน (Menu) ในระดับผูใ้ ช้งาน (User)
1.3.5. สามารถ Import และ Export ข้อมูลที อยู่ในรู ปแบบ Spreadsheet TextWord XML
(Extensible Markup Language) และอืน ๆ
1.3.6. สามารถกําหนดสิ ทธิ ผใู ้ ช้งานได้อย่างน้อย ดังนี
1) กําหนดสิ ทธิ ในการเข้าใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลในระดับทีแตกต่าง
กัน ได้ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการใช้ง านฟั ง ก์ ชันต่ า ง ๆ สิ ท ธิ ก ารเรี ย กดู ข ้อ มู ล ชัน
ความลับข้อมูล และรายงานต่าง ๆ สิ ทธิ การแก้ไขข้อมูล สิ ทธิ ในการยกเลิ ก
รายการ เป็ นต้น
2) สามารถบันทึ ก ตรวจสอบการทํา งานของผูด้ ู แลระบบ และโปรแกรมใน
ขันตอนต่ า ง ๆ ตามที กํา หนด เช่ น การแก้ไ ขสิ ท ธิ ข องผูใ้ ช้งาน การแก้ไ ข
Parameter ต่าง ๆ ในระบบ เป็ นต้น โดยเก็บอยู่ในรู ปแบบของ Log ทีแสดง
รายการให้เข้าใจได้
3) สามารถปิ ดการใช้งานระบบ (Log Out) อัตโนมัติเมื อไม่มีการใช้งานตาม
ระยะเวลาทีกําหนด
4) สามารถควบคุมให้ User เปลียนรหัสผ่านตามระยะเวลาทีกําหนด
5) สามารถบันทึก สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงาน การเข้าใช้งานระบบ
ของผูใ้ ช้งานแต่ละ User ได้ โดยสามารถแสดงรายละเอียด วันและเวลาใน
การ Login เข้าใช้งานระบบ รายละเอียดของการใช้งานระบบ เช่น เพิมข้อมูล
ใหม่ แก้ไขข้อมูล เป็ นต้น
6) สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงานการ Login เข้าใช้งานระบบของ User
โดยสามารถแยกรายละเอี ยดตามเงื อนไขต่ าง ๆ ได้ เช่ น จําแนกตามวันที
และช่วงเวลาทีใช้งานระบบ จําแนกตาม User เป็ นต้น
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7)

1.4.

สอบถาม แสดงผล และพิ ม พ์รายงานประวัติก ารบันทึ ก แก้ไ ขข้อมู ล จาก
ระบบ โดยแสดงเวลา วันที ข้อมูลทีเพิมเติม วันทีแก้ไข โดยสามารถติดตาม
ประวัติได้ตามเงื อนไขต่าง ๆ เช่ น ช่ วงเวลา ตาม User ที Login เข้าใช้งาน
ระบบ เป็ นต้น
1.3.7. สามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผูใ้ ช้งาน (Concurrent Users) ได้ไม่นอ้ ย
กว่า 100 ผูใ้ ช้งาน และต้องรองรับจํานวนผูใ้ ช้งานไม่นอ้ ยกว่า 250 ผูใ้ ช้งาน (Name
Users) และต้องรองรับการเชื อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอืน ๆ ตามทีระบุใน
โครงการนี
1.3.8. สามารถบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ ทีมีการเปลียนแปลงจากส่ วนกลางได้
1.3.9. สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ Cloud ภายในประเทศไทย
โดยผู ้ใ ห้ บ ริ การต้อ งได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (Information
technology - Service management) หรื อ ISO/IEC 27001 (Information security
management systems) หรื อดีกว่า
1.3.10. สามารถใช้ทาํ งานในลักษณะ Web-based Application โดยสามารถใช้งานผ่านทาง
ระบบอินเตอร์ เน็ตได้
การเชือมโยงข้อมูล
1.4.1. สามารถทํางานและเชื อมโยงกับระบบอืน ๆ แบบ Web Service โดยต้องสนับสนุ น
มาตรฐานการเรี ยกใช้บริ การหรื อข้อมูล มาตรฐานได้ เช่ น SOAP (Simple Object
Access Protocol) WSDL (Web Services Description Language) แ ล ะ XML
(Extensible Markup Language) เป็ นต้น
1.4.2. สามารถทํางานและเชือมโยงกับระบบอืน ๆ แบบ text file หรื อ csv file หรื อ Excel
1.4.3. สามารถทํางานและเชือมโยงกับระบบ ได้อย่างน้อยดังนี

ลําดับ
รายการข้ อมูล
ที
1. ข้อมูลบัตร e-ticket
2. ข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารจัดการ
รายได้ และการบริ หารการเดินรถ
3. ข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารจัดการ
รายได้ในภาพรวม
4. ข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารสิ ทธิ
ประโยชน์ของพนักงานขับรถ

ระบบต้ นทาง

ระบบปลายทาง

ระบบ e-ticket ระบบ บริ หารจัดการบัตร e-ticket
ระบบ e-ticket ระบบสารสนเทศสนับสนุน
บริ หารการเดินรถ
ระบบ e-ticket ข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หาร
จัดการรายได้ในภาพรวม
ระบบ e-ticket ข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หาร
จัดการรายได้ในภาพรวม
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1.5.

การแบ่งการควบคุมและการแสดงผลข้อมูล
1.5.1. สามารถตังค่าในการกําหนดรู ปแบบการควบคุมและการแสดงผลข้อมูลได้ อาทิ
- สํานักงานใหญ่สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทงหมด
ั
- เขตการเดินรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของเขต
- กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของกลุ่มงาน
1.5.2. สามารถตังค่าในการกําหนดควบคุมการแก้ไขข้อมูลได้ อาทิ
- สํานักงานใหญ่สามารถเพิม แก้ไข และลบข้อมูลได้
- เขตการเดิ นรถ และกลุ่ มงานปฏิ บ ตั ิ การเดิ นรถไม่ สามารถเพิ ม แก้ไข และลบ
ข้อมูลได้

2.

คุณลักษณะเฉพาะของเครืองอ่ านบัตร บนรถโดยสารประจําทาง
2.1. สามารถอ่าน/เขียน บัตรแบบไร้สัมผัส (Contactless) ได้ไม่นอ้ ยกว่า แบบได้แก่
2.1.1. บัตรแบบ ISO/IEC
/A อาทิ Mifare Classic, Mifare Ultra-lite, และ DESFire
2.1.2. บัตรแบบ ISO/IEC
/B อาทิ Micro-Controller cards
2.2. ต้องรองรับการใช้งาน e-ticket ผ่าน NFC (Near Field Communication) ได้เป็ นอย่างน้อย
2.3. สามารถอ่ า น-เขี ย นบัต ร e-ticket และ/หรื อ ตามมาตรฐานกลางตัวร่ ว มของกระทรวง
คมนาคมได้
2.4. เครื องอ่านบัตรมี ระบบป้ องกันการเข้าถึ งข้อมูลในบัตร Security Access Modules (SAM)
อย่างน้อย SAM
2.5. ต้องมีจอ LCD ชนิ ด TFT ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 นิ ว สามารถแสดงข้อมูล เช่น มูลค่าคงเหลื อ
ในบัตรโดยสาร และจํานวนเงิ นคงเหลือต้องจ่าย ให้ผโู ้ ดยสารรับทราบ โดยแสดงผลได้ทงั
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.6. สามารถอ่านและประมวลผลบัตร e-ticket ได้ ไม่นอ้ ยกว่า 500 มิลลิวนิ าที
2.7. เครื องอ่ า นบัตรต้องมี ระบบประมวลผลข้อ มู ล ในบัตรเพื อทํา การประมวลผลข้อมู ล ได้
ภายในตัวเองโดยทีไม่ตอ้ งติดต่อกับอุปกรณ์อืน ๆ (แบบ Stand alone)
2.8. เครื องอ่านบัตรสามารถรับส่ งข้อมูลผ่านทางระบบเครื อข่ายแบบไร้ สายได้ตามมาตรฐาน
. b/g เป็ นอย่างน้อย และ/หรื อ ผ่านระบบ 3G หรื อดีกว่าได้
2.9. เครื องอ่านบัตรต้องมีสัญญาณไฟแจ้งสถานะต่าง ๆ ของการอ่านและประมวลผลบัตรเพือ
ช่วยในการแจ้งถึงสถานะของการอ่านบัตรว่าอ่านข้อมูลบนบัตรได้สาํ เร็ จ หรื อไม่
2.10. เครื องอ่านบัตรต้องสามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิระหว่าง 10 ถึ ง องศาเซลเซี ยส และที
ความชืนสัมพัทธ์ - 95% ตามมาตรฐาน IEC- - 2.11. มีนาฬิกาเพือการบันทึกเวลาในการทํารายการ
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2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
3.

มีช่องใส่ หน่วยความจําสํารอง มาตรฐานอุตสาหกรรม ชนิด Compact Flash หรื อเทียบเท่า
ทนต่อการขีดข่วนตามมาตรฐาน ISO
(Pencil Test) - H
สามารถให้เสี ยงแสดงสถานะ การทํารายการสําเร็ จทีมีความดังไม่นอ้ ยกว่า dB
วัสดุภายนอกทีเป็ นตัวกล่องจะต้องเป็ นวัสดุทีมีสีในตัวโดยไม่ใช้การเคลือบสี

คุณลักษณะเฉพาะของเครืองอ่ านบัตรแบบพกพา สํ าหรับสายตรวจ
3.1. เป็ นเครื องอ่ า น/เขี ย นบัต ร e-ticket แบบไร้ สั ม ผัส บัน ทึ ก ข้อ มู ล และรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ผ่า น
เครื อข่ายมือถื อ เพือสามารถสื อสารกับศูนย์กลางโดยตรง (แบบออฟไลน์และออนไลน์)
เพือให้สามารถนําติดตัวไปปฏิบตั ิงานนอกอาคารสถานทีได้สะดวก
3.2. มีความสามารถในการตรวจสอบการใช้งานบัตรโดยสาร เพือให้ทราบว่า ผูโ้ ดยสารได้ชาํ ระ
ค่าโดยสารด้วยบัตรนีแล้ว
3.3. มีความสามารถในการตรวจสอบสถานะของบัตร ประเภท กลุ่ม เงินคงเหลือ วันคงเหลือ
3.4. เครื องอ่านบัตรมี ระบบป้ องกันการเข้าถึ งข้อมูลในบัตร Security Access Modules (SAM)
อย่างน้อย 2 SAM
3.5. ประมวลผลกลางเป็ น ชนิดไม่ตากว่
ํ า มิลลิวนิ าที
3.6. มีหน่วยความจําภายในแบบ Random-Access Memory (RAM) ไม่ตากว่
ํ า MB
3.7. มีหน่วยความจําในแบบ Read Only Memory (ROM) ชนิด Flash Memory ไม่ตากว่
ํ า MB
3.8. มีจอภาพทีมี ความละเอี ยดไม่น้อยกว่า x จุด (Pixels) และมี การแสดงผล Graphic
ได้ไม่นอ้ ยกว่า บรรทัด
3.9. เป็ นเครื องทีออกแบบมาให้สามารถเชื อมต่อกับเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือเพือใช้รับส่ งข้อมูล
ด้วย G หรื อดี กว่า โดยไม่ตอ้ งต่อพ่วงอุปกรณ์ ภายนอก และสามารถเข้ารหัสข้อมูลในการ
รับส่ งตามมาตรฐานกลางตัวร่ วมของกระทรวงคมนาคม เพือความปลอดภัยในการรับส่ ง
ข้อมูล
3.10. สามารถทําหน้าทีอ่านและเขียนบัตร e-ticket เพือคิดค่าโดยสารในแบบเดี ยวกับเครื องอ่าน
บัตรติดตังบนรถโดยสารประจําทาง
3.11. มีช่องการเชื อมต่อกับเครื องคอมพิวเตอร์ ทวไปในแบบ
ั
USB Port หรื อ RS- port หรื อ
Ethernet (LAN) port เพือใช้ในการติดต่อสื อสารกับเครื องคอมพิวเตอร์ ในระบบงาน
3.12. มีแป้ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขเพือบันทึกข้อมูล (Numeric Keypad and Function
Key) หรื อ ผ่านบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอแบบสัมผัส
3.13. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี แบบ Lithium-ion ซึ งสามารถทํารายการต่อเนื อง ได้อย่างน้อย
รายการ โดยไม่ตอ้ งเปลียนแบตเตอรี และหรื อสามารถอยูใ่ นสถานะพร้อมทํางาน (Standby
mode) ได้ไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมง
3.14. มีการแสดงสถานะของแบตเตอรี และเวลาบนหน้าจอ
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3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

สามารถเก็บรักษาข้อมูลและโปรแกรมได้ แม้พลังงานจากแบตเตอรี หมด
สามารถใช้ปฏิบตั ิงานในอุณหภูมิระหว่าง - องศาเซลเซี ยส
มีอุปกรณ์ประจุไฟเข้าแบตเตอรี (AC Charger) ทีใช้กบั กระแสไฟฟ้ า V. ของประเทศไทย
ผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI PED security standards หรื อดีกว่า
มีหน่ วยความจําแบบ Secure Digital Card (SD-Card) ภายในตัวเครื องอ่านบัตรแบบพกพา
สําหรับการสํารองข้อมูลเพือป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลสู ญหาย
3.20. เช่าใช้บริ การส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ แบบไม่จาํ กัดปริ มาณข้อมูลทีส่ งตลอด
อายุสัญญาเช่า
4.

คุณลักษณะเฉพาะของเครืองเก็บค่ าโดยสาร (Cash box)
4.1. เป็ นอุปกรณ์ทีทําจากสแตนเลส หรื อวัตถุทีแข็งแรงทนทานต่อการกระแทก ทุบทําร้าย มีการ
ติดตังทีแข็งแรงทนทาน ยากต่อการเคลือนย้ายหรื อทําลาย พร้อมระบบแจ้งเตือนกรณี มีการ
กระแทกรุ นแรง หรื อเคลือนย้าย หรื อระบบสายสัญญาณและสายไฟฟ้ ามีปัญหา
4.2. เป็ นเครื องเก็บ ค่ า โดยสารแบบหยอดเหรี ย ญ ติ ดตังบริ เ วณด้า นข้า งของพนัก งานขับ รถ
โดยสารในรถโดยสารประจําทาง
4.3. สามารถรับเหรี ยญประเทศไทย ไม่นอ้ ยกว่า 5 แบบ โดยทอนเงินได้
4.4. สามารถรับเหรี ยญประเทศไทยได้พร้อมกันไม่นอ้ ยกว่า 20 เหรี ยญ โดยสามารถนับจํานวน
เงินของเหรี ยญได้
4.5. ความเร็ วในการนับเหรี ยญประเทศไทยได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 เหรี ยญต่อวินาที
4.6. สามารถคิดอัตราค่าโดยสารตามรู ปแบบที ขสมก. กําหนดไว้ รวมถึ งสามารถทอนเงิ นได้
การคิดอัตราค่าโดยสารจริ ง
4.7. มีกล่องเก็บเงินภายในแยกเหรี ยญ
4.8. มีจอแสดงผลแบบ LED
4.9. สามารถตรวจสอบเหรี ยญปลอม และจ่ายเหรี ยญปลอมคืนได้
4.10. สามารถป้ องกันเหรี ยญหรื อสิ งแปลกปลอมเข้าเครื องเก็บค่าโดยสารได้
4.11. สามารถออกตัวแบบความร้อน กระดาษเคมี (Thermal Print) ได้
4.11.1. ใช้เทคโนโลยีพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Line Printing)
4.11.2. มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 150 มิลลิเมตร/วินาที
4.11.3. มีหน่วยความจําไม่นอ้ ยกว่า 4 KB
4.11.4. มีปุ่มควบคุมการเลือนกระดาษ และแสดงไฟสถานะของกระดาษทีตัวเครื อง
4.11.5. มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ
4.11.6. รองรับกระดาษม้วน Roll paper diameter ขนาด 50 มิลลิเมตร ได้เป็ นอย่างน้อย
4.11.7. มีพอร์ ตเชือมต่อ USB (Built-in) และ Serial หรื อ Parallel หรื อ Ethernet
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4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
5.

4.11.8. ต้องสามารถพิมพ์ได้ทงตั
ั วอักษรไทย อักษรอังกฤษ และภาพ เช่น สัญลักษณ์
4.11.9. รองรับการพิมพ์ รหัส Barcode แบบ EAN 8 ,13, CODE 128 เป็ นอย่างน้อย
สามารถตรวจนับจํานวนเงิ นของเหรี ยญ และจํานวนครั งที หยอดเหรี ยญได้ และจัดพิมพ์
สรุ ปรายงานได้
สามารถแสดงสถานะของเครื องบนหน้าจอของพนักงานขับรถโดยสารประจําทางได้
มีการตรวจสิ งแปลกปลอมจากเครื องเก็บค่าโดยสารและนําออก
มีระบบล๊อคนิรภัยสําหรับกล่องเก็บเงินภายใน
มีพอร์ ตรองรับการเชือมต่อกับเครื องคอมพิวเตอร์ ได้
สามารถเชือมต่อกับระบบไฟฟ้ าในรถโดยสารประจําทางได้

คุณสมบัติเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม (Onboard Computer)
5.1. ทําหน้าที เป็ นศูนย์กลางในการควบคุ มและเชื อมโยงอุ ปกรณ์ /ระบบต่าง ๆ ที ติ ดตังบนรถ
รวมทังสื อสารกับ ศูนย์ควบคุ ม ซึ งอาจเป็ นอุ ป กรณ์ เฉพาะ หรื อเป็ นอุ ปกรณ์ ค วบรวมกับ
อุปกรณ์อืนทีติดตังของระบบ e-ticket ได้
5.2. แสดงข้อมูลสถานะการทํางานของอุปกรณ์ทีติดตังภายในรถได้ (อาทิ เปิ ด/ปิ ด/Error)
5.3. มีหน่ วยประมวลผลแบบ, หน่ วยความจํา RAM ,พืนทีเก็บข้อมูลภายในเครื องเพียงพอกับ
การใช้งาน และทําการสํารองข้อมูลทังหมดไว้อย่างน้อย 7 วัน
5.4. เชือมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ บนรถได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
5.5. สามารถรองรับการเชื อมต่อกับสัญญาณ WiFi GPRS และ G หรื อดี กว่า เพือรองรับการ
รับ – ส่ งข้อมูลไปยังกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถได้
5.6. มี พอร์ ตสําหรั บ เชื อมต่อกับเครื องคอมพิวเตอร์ ภายนอกได้ เพือรองรั บการดึ งข้อมูลของ
ระบบ e-ticket
5.7. มี ระบบจอควบคุ มสําหรั บพนักงานขับรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) ขนาดไม่
น้อยกว่า 7 นิว โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี
5.7.1. มีจอภาพขนาดเพียงพอสําหรับพนักงานขับรถสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
5.7.2. สามารถแสดงสถานะบัตร e-ticket ได้
5.7.3. มีปุ่มหรื อฟังก์ชนสํ
ั าหรับระบบ e-ticket
5.7.4. สามารถแสดงข้อมูลแจ้งเตือนจากระบบต่าง ๆ
5.7.5. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้ าทีจ่ายบนรถโดยสารประจําทางได้
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6.

คุณลัก ษณะเฉพาะของเครื องคอมพิวเตอร์ สํา หรั บ สํ า นั กงานใหญ่ เขตการเดิ นรถทัง 8 เขต และ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถทัง 24 กลุ่มงาน สํ าหรับจํานวน 34 เครือง
6.1. มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้อ ยกว่า แกน ( Core) หรื อ แกนเสมื อ น (
Thread) โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า .2 GHz จํานวน 1 หน่วย
6.2. หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่ วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้อยกว่า
MB จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย
6.3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรื อดีกว่า ดังนี
6.3.1. เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 1 GB หรื อ
6.3.2. มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติ ดตังอยู่ภายในหน่ วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphic Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 1 GB หรื อ
6.3.3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphic ทีมีความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
6.4. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
6.5. มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ ดี กว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า TB
จํานวน หน่วย
6.6. มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน หน่วย
6.7. มี ช่องเชื อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ / /
Base-T หรื อดี กว่า
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ช่อง
6.8. มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า : และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
6.9. มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
6.10. มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บ ัติ ก ารสํ า หรั บ เครื องคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มติ ด ตัง และสามารถ
เชือมต่อกับระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
6.11. มีชุดโปรแกรมระบบสํานักงานสําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตังและมีลิขสิ ทธิ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
6.12. เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด VA จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี
6.12.1. กําลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า VA ( Watts)
6.12.2. สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า นาที

24
6.13. จัดหาโต๊ะสําหรับวางเครื องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม. และเก้าอี ให้เหมาะสม
กับการทํางาน
7.

เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network สํ าหรั บการจัดพิมพ์ รายงาน จํานวน 34 เครือง
มีคุณสมบัตอิ ย่ างน้ อย ดังนี
7.1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า x dpi
7.2. มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่นอ้ ยกว่า หน้าต่อนาที (ppm)
7.3. มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างสี ไม่นอ้ ยกว่า หน้าต่อนาที (ppm)
7.4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า MB
7.5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
7.6. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB . หรื อดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ช่อง
7.7. มีช่องเชือมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ / Base-T หรื อดีกว่า จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า ช่อง หรื อ สามารถใช้งานผ่านเครื อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7.8. สามารถใช้ได้กบั A , Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่ กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า
แผ่น

8.

อุปกรณ์ กระจายสั ญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่ อง แบบที 2
8.1. มีลกั ษณะการทํางานไม่นอ้ ยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
8.2. มี ช่ อ งเชื อมต่ อระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ ดี ก ว่า
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 24 ช่อง
8.3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครื อข่ายทุกช่อง
8.4. สามารถบริ หารจัดการอุปกรณ์ผา่ นทางโปรแกรม Web Browser ได้

9.

อุปกรณ์ กระจายสั ญญาณไร้ สาย (Access Point) แบบที
9.1. เป็ นอุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้ สายสําหรับติดตังภายนอกอาคารได้ รองรับการรับ – ส่ ง
ข้อมูลระหว่างรถโดยสารประจําทาง กับกลุ่มงานปฏิ บตั ิการเดิ นรถให้ครอบคลุ มพืนทีและ
เพียงพอต่อการใช้งาน
9.2. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE . b, g และ nได้เป็ นอย่างน้อย
9.3. สามารถทํางานทีคลืนความถี . GHz หรื อดีกว่า
9.4. สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA ได้เป็ นอย่างน้อย
9.5. มี ช่องเชื อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ / /
Base-T หรื อดี กว่า
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ช่อง
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9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
10.

สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE . af (Power over Ethernet) หรื อดีกว่า
สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE . s ได้
สามารถบริ หารจัดการอุปกรณ์ผา่ นทางโปรแกรม Web Browser ได้
รองรับมาตรฐาน IP-67 หรื อดีกว่า

เครืองนับเหรียญสํ าหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 24 เครือง
10.1. เป็ นเครื องนับเหรี ยญทีสามารถนับเหรี ยญของประเทศไทยชนิ ดวางตังโต๊ะ
10.2. ลักษณะเครื องมีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกต่อการใช้งาน และเคลือนย้ายได้สะดวก
10.3. ใช้กบั ระบบไฟฟ้ าของประเทศไทย ขนาด 220 – 240 โวลต์ 50/60 เฮิ ร์ท ใช้กาํ ลังไฟไม่ตาํ
กว่า 60 วัตต์
10.4. ควบคุมการทํางานของเครื องด้วยระบบ Electronic เป็ นเครื องทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งเหมาะกับ
การนับเหรี ยญปริ มาณมาก
10.5. ใช้ระบบเซ็นเซอร์ ในการคัดแยกเหรี ยญ
10.6. ความเร็ วในการนับเหรี ยญไม่นอ้ ยกว่า 2,000 เหรี ยญต่อนาที
10.7. ถาดบรรจุ เหรี ยญ (Hopper) สามารถบรรจุ เหรี ยญได้ไม่ น้อยกว่า 10,000 เหรี ย ญ (เหรี ย ญ
1 บาท) ในคราวเดียวกัน
10.8. สามารถนับ เหรี ย ญที มี ข นาดเส้ นผ่า ศูนย์กลางตังแต่ 14.8 – 34 มม. และความหนาตังแต่
1.0 – 3.4 มม.
10.9. จานหมุนมีระบบหมุนกลับอัตโนมัติ (Automatic Reverse) เมือเหรี ยญติดขัด
10.10. มีระบบหน่วยความจําคงที สามารถเก็บยอดการนับระหว่างการทํางานได้
10.11. แสดงการนับแบบทดยอด และแสดงยอดหน้าปั ทม์เป็ นตัวเลข ไม่นอ้ ยกว่า 5 หลัก สามารถ
ตังการนับได้ 4 หลัก ตังจํานวนการนับได้ถึง 9,999 เหรี ยญ
10.12. มีสัญญาณหรื อไฟเตือนเมือเหรี ยญครบตามจํานวนทีต้องการ
10.13. มีปุ่มตังให้เครื องหยุดนับได้เมือครบจํานวนทีต้องการ
10.14. มีช่องใส่ เหรี ยญทีมีขนาดเล็กกว่าทีตังไว้ ใช้ในการคัดเหรี ยญออกมา
10.15. มีช่องระบายความร้อนขณะทีเครื องทํางาน เพือช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื องไม่ให้ร้อนจัด
10.16. มีช่องสําหรับะบายฝุ่ นขณะเครื องทําการนับเหรี ยญ
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11.

คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
11.1. ดําเนิ นการจัดหา/ติ ดตังเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย และอุ ปกรณ์ สํารองข้อมู ล และระบบ
สารสนเทศทีเกียวข้อง ในลักษณะ Cloud ภายในประเทศไทย เพือรองรับระบบสารสนเทศ
ในโครงการนี ให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยต้องสามารถให้บ ริ การ Online ได้ตลอด 24
ชัวโมง
11.2. สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยผูใ้ ห้บริ การต้องได้รับการ
รั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (Information technology - Service management) หรื อ
ISO/IEC 27001 (Information security management systems) หรื อดีกว่า

12.

คุณลักษณะเฉพาะระบบรายงานสรุ ปข้ อมูลการให้ บริการสํ าหรับผู้บริหาร (Management Report)
12.1. รายงานด้านการปฏิบตั ิการ
12.1.1. รายงานรถโดยสารประจําทางทีมีการใช้งานระบบ และสถิ ติรายรับ โดยเรี ยงจาก
หมายเลข คือ รายงานแสดงผลรายละเอียดของจํานวนผูโ้ ดยสารทีมีการใช้งานรถ
โดยสารประจํา ทาง และยอดรายรั บ ที ได้รับ รวมถึ ง รายงานผูโ้ ดยสารที ใช้ร ถ
โดยสารประจําทางสายใดสู งสุ ด ช่ วงเวลาใดมี การใช้งานมากสุ ด ระยะทางโดย
เฉลียต่อวันทีใช้ของผูโ้ ดยสาร
12.2. รายงานความผิดปกติ
12.2.1. รายงานความผิดปกติของการเดินทางของบัตรเดินทางรายเทียว
12.2.2. รายงานความผิดปกติของการใช้งานบัตร e-ticket
12.3. รายงานด้านการเงิน
12.3.1. รายงานการชํา ระ และกระทบยอดของการใช้ ง านบัต ร e-ticket คื อ รายงาน
แสดงผลการชําระ และกระทบยอด ของรายงานการใช้งานบัตร e-ticket ทังหมด
12.3.2. รายงานบัตร e-ticket ทีสามารถใช้งานได้ และรายละเอียดการใช้งาน
12.3.3. รายงานบัตร e-ticket ทีไม่สามารถใช้งานได้ และ ในช่วงเวลาทียังสามารถใช้งานได้
12.3.4. รายงานการใช้งานของบัตร e-ticket ทีกูค้ ืนกลับมา
12.3.5. รายงานการเติมเงินของบัตร e-ticket
12.3.6. รานงานสรุ ปผลของการใช้งานบัตรเดินทางรายเทียว
12.3.7. รายงานบัตรเดินทางรายเทียวทีสามารถใช้งานได้ และรายละเอียดการใช้งาน
12.3.8. รายงานบัตรเติมเดินทางรายเทียวทีไม่สามารถใช้งานได้
12.3.9. รายละเอียดรายการการคืนเงินแบบทันที
12.3.10. รายละเอียดรายการการคืนเงินทีถูกปฏิเสธ
12.3.11. รายละเอียดคําขอของรายการการคืนเงินทีถูกปฏิเสธ
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13.

คุณลักษณะเฉพาะซอฟต์ แวร์ ระบบ e-ticket
13.1. ระบบ e-ticket ต้องสามารถทํางานในลักษณะ On-line และ Off-line กับเครื องอ่านบัตรบน
รถโดยสารประจําทางได้
13.2. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถดําเนิ นการตามวิธีการหักเงิ นค่าโดยสารจากบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) ได้
13.3. ระบบสารสนเทศ ต้องเชื อมโยงกับระบบบริ หารจัดการค่าโดยสารของ ขสมก. เพือจัดเก็บ
รายได้กบั หน่วยงานอืน ๆ หรื อ ผูร้ ับจ้าง (สถาบันการเงิน) หรื อ มาตรฐานกลางตัวร่ วมของ
กระทรวงคมนาคม ได้
13.4. ระบบสารสนเทศ ต้องเชื อมโยงกับระบบบัญชี ของ ขสมก. ได้และสามารถแลกเปลี ยน
ข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
13.5. ระบบสารสนเทศ ต้องเชื อมโยงกับระบบสารสนเทศสนับสนุ นบริ หารการเดิ นรถ เพื อ
แลกเปลียนข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารจัดการรายได้ และการบริ หารการเดินรถ
13.6. ระบบสารสนเทศ ต้องเชื อมโยงกับระบบสารสนเทศสนับสนุ นบริ หารองค์กรของ ขสมก.
เพือแลกเปลียนข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารจัดการรายได้ในภาพรวม
13.7. ระบบสารสนเทศ ต้องเชื อมโยงกับระบบ บริ หารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. เพือการ
บริ หารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก.
13.8. ระบบสารสนเทศ ต้องเชื อมโยงกับศูนย์บริ หารจัดการรายได้กลางของกระทรวงคมนาคม
(ระบบ Central Clearing House) เพือการบริ หารจัดการตัวร่ วม
13.9. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถทําการกําหนดและปรับเปลียนการจัดเก็บค่าโดยสารได้
13.10. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถกําหนดแนวทางในการคิดค่าโดยสาร/จัดเก็บค่าโดยสารได้
หลากหลายรู ปแบบ (Business rule)
13.11. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถเรี ยกดูขอ้ มูล และ/หรื อตรวจสอบข้อมูลบัตร และสถานะของ
บัตร e-ticket แบบออนไลน์ ได้ตลอดเวลา
13.12. ระบบสารสนเทศต้องสามารถกําหนดประเภทของบัตร e-ticket ได้หลากหลายประเภท
อาทิ บัตรเทียวเดี ยว บัตรรายเดื อน บัตรสําหรั บขึนรถโดยสารประจําทางฟรี บัตรสําหรั บ
ผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
13.13. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานบัตร e-ticket ได้ (สร้ า งบัญชี ใหม่
เปลียนแปลงบัญชี ลบบัญชี)
13.14. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถกําหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึ งระบบตามระดับการรักษาความ
ปลอดภัยที ขสมก. กําหนดได้
13.15. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถแจ้งเตือนกรณี มีการใช้บตั ร e-ticket เกินวงเงิน หรื อกรณี อืน
ๆ ตามที ขสมก. กําหนดได้
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13.16. ระบบสารสนเทศ สามารถเรี ยกดูผา่ นอุปกรณ์มือถือ หรื ออุปกรณ์ Tablet ได้
13.17. ระบบสารสนเทศ ต้องสามารถทําการนําเข้า/บันทึกข้อมูลจากเครื องเก็บค่าโดยสาร (Cash
box) พร้ อมทังสามารถคิดรายได้โดยแยกประเภทของบัตร e-ticket ทังหมดและจากเครื อง
เก็บค่าโดยสาร และรวมรายได้ทงหมดทั
ั
งจากบัตร e-ticket และเครื องเก็บค่าโดยสารได้
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เอกสารหมายเลข
การรับประกันและการบํารุงรักษาซ่ อมแซม
1. การรับประกัน
1.1. ต้องดูแล (รับประกัน) ระบบe-ticket (เครื องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สนับสนุ น)
ทีติดตังและส่ ง มอบในโครงการตลอดอายุสัญญาการเช่ า นับ ตังแต่วนั ที ขสมก. รับ ไว้ใ ช้
งานทังระบบ
1.2. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกัน) ต้องส่ งเจ้าหน้าที (วิศวกรระบบ) จํานวนอย่างน้อย 1 คน
เพือสนับสนุนการใช้งานระบบ เข้ามาประจํา ณ ขสมก.
1.3. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกัน) จะต้องดําเนินการบํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี
1.3.1. ต้องมีเจ้า หน้า ที ทางเทคนิ ค หรื อผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะ เพื อให้คาํ ปรึ ก ษาได้ต ลอด 24
ชัวโมง ในกรณี ทีมี ความจํา เป็ นเร่ ง ด่วน ต้องส่ งเจ้าหน้าที เข้ามาดําเนิ นการแก้ไ ข
ภายใน 3 ชัวโมง ณ สถานที ติดตังระบบ (On-Site Support) ตลอดระยะเวลาการเช่ า
(รับประกัน) (ในช่วงเวลาทํางาน (6.00 – 21.00 น.)) รวมถึงปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
เพิมเติมในกรณี ทีทาง ขสมก. ร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิมเติม
1.3.2. การรั บ แจ้ ง เหตุ ข ั ด ข้ อ ง (Incident Management) และการแก้ ไ ขปั ญหา (Problem
Management)
1) ต้องจัด หาศูนย์บริ การรั บและแก้ไขปั ญหาเหตุ ขดั ข้องของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ า ย อุ ป กรณ์ ส นับ สนุ น และระบบสารสนเทศให้ ก ับ ขสมก. ให้
สามารถแจ้งเหตุ ขดั ข้องได้ทงในเวลาและนอกเวลาราชการตลอด
ั
24 ชัวโมง
โดยทางโทรศัพท์ (Hot Line) เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื อการบริ หาร
จัดการการรับแจ้งเหตุขดั ข้อง (Help Desk System) เมือพบความไม่สะดวกความ
ขัดข้องไม่สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติหรื อพบความล้มเหลว เพือให้ผแู ้ จ้ง
บันทึกคําร้ องขอให้แก้เหตุ ขดั ข้องดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐานทังสองฝ่ าย รวมทัง
สามารถตรวจสอบสถานะความคื บ หน้า ของการให้ บ ริ ก ารได้ และมี ระบบ
ฐานข้อมู ล อุ ป กรณ์ ค รุ ภณ
ั ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่อ พ่ว งที อยู่ใ นสั ญ ญา
บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมแก้ไข สําหรับเก็บประวัติ (Log Book) การซ่ อมบํารุ ง
อุปกรณ์เหล่านัน
2) ทุกครังทีมีการให้บริ การต่าง ๆ กับ ขสมก. และหน่ วยงานทีเกียวข้องที ขสมก.
กํา หนด ต้อ งจัด ทํา เอกสารการให้ บ ริ ก าร ซึ งระบุ ถึ ง วัน เวลาและสถานที
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการให้บริ การ รวมถึ งรายการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วงและอุ ปกรณ์ อืน ๆ ที ต้องนํา เข้า และออกจากสถานที เพือนํา ไปแก้ไ ข
ซ่ อ มแซม การเปลี ยนทดแทน หรื อ กิ จกรรมอื น ๆ เพื อให้ เจ้า หน้า ที ที ได้รั บ
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

มอบหมายลงนามรั บ ทราบและอนุ ม ัติ ก่ อ นการดํา เนิ นการ โดยจะต้อ งมอบ
สําเนาเอกสารการให้บริ การดังกล่าว ให้กบั ขสมก. จัดเก็บไว้เพือเป็ นหลักฐาน
อ้างอิงต่อไป
ต้องจัดทําสติกเกอร์ ซึงระบุรายละเอียดการแจ้งศูนย์บริ การ เมือเกิดเหตุขดั ข้อง
ทังในและนอกเวลาราชการ โดยระบุ ถึ งหมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์พร้ อม
ข้อความเตื อนให้ผูแ้ จ้งขอเลขที รั บแจ้งซ่ อมจากศู นย์บริ การทุ กครั ง และนําไป
ติดตังบนเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตามทีระบุในสัญญาทุกเครื อง พร้ อมทัง
จัดทํารายละเอียดขันตอนการแจ้งข้อขัดข้อง ระยะเวลาดําเนิ นการ และข้อมูลอืน ๆ
ทีเป็ นประโยชน์ในการแจ้งข้อขัดข้อง ส่ งให้ ขสมก. และหน่วยงานทีเกียวข้องที
ขสมก. กําหนดแห่งละ 1 ฉบับ
บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่ อมและปรับปรุ งสถานะการซ่ อมลงบนเว็บไซต์สําหรับ
การรับแจ้งข้อขัดข้องทันทีเมือมีการดําเนินการ
ต้องจําแนกประเภทของการรับแจ้ง จําแนกประเภทของเหตุขดั ข้องตามประเภท
การใช้งานได้
เจ้าหน้าทีผูร้ ับเรื องของศูนย์ฯ ต้องพยายามแก้ไขเหตุขดั ข้องทีเกิดขึนทันทีทีรับ
แจ้ง เหตุ ข ดั ข้อง รวมทังให้ค าํ แนะนํา ในการตรวจสอบสาเหตุ และการแก้ไ ข
ปั ญหาเบืองต้นให้แก่ ผูแ้ จ้งเหตุ ได้ และกรณี เจ้าหน้าที ผูร้ ั บเรื องของศูนย์ฯ ไม่
สามารถแก้ไขเหตุขดั ข้องได้ ผูร้ ั บแจ้งส่ งต่อเหตุ ขดั ข้องไปยังส่ วนที เกียวข้อง
และส่ งเจ้าหน้าทีมาให้บริ การ ณ ขสมก.
ในการแก้ไขเหตุขดั ข้อง ต้องถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลสํารอง เพือให้ระบบ
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนือง
เมือดําเนิ นการแก้ไขเหตุขดั ข้องและ แจ้งเหตุขดั ข้องนันให้กบั ผูแ้ จ้งเหตุแล้ว ให้
บันทึกสาเหตุ (Root Cause) ของเหตุขดั ข้อง และวิธีการแก้ไข ซึ งรวมถึงกรณี มี
เหตุ ขดั ข้องเดิ ม ที เกิ ดขึนซํา เพื อหาแนวทางป้ องกันในการแก้ไขเหตุ ขดั ข้อง
อย่างถาวร
จัดทํารายงานสรุ ปผลการรั บแจ้งเหตุ ขดั ข้อง (Incident Management) และการ
แก้ไขปั ญหา (Problem Management) เป็ นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี
- รายงานผลการรับแจ้งเหตุ ขดั ข้อง (Incident Management) และการแก้ไข
ปั ญหา (Problem Management) ระยะเวลาดําเนิ นการนับจากเวลาทีได้รับ
แจ้ง และ สรุ ปจํานวนการแจ้งซ่ อมที ไม่เสร็ จตามระยะเวลาที กําหนดใน
สัญญา

31
-

-

รายงานข้อมูลเชิ งสถิ ติทีเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ จําแนกตามส่ วน
ราชการ ได้แก่ จํานวนผูแ้ จ้งซ่ อมในแต่ละเดือน ร้อยละของการซ่ อมเสร็ จ/
ไม่เสร็ จทัน เวลา ร้ อ ยละของอุ ป กรณ์ ที ต้องรั บ การแก้ไ ขที พบบ่ อย 10
อันดับแรก ร้อยละของสาเหตุการชํารุ ดเสี ยหายทีพบบ่อย 10 อันดับแรก
รายงานการวิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ข ดั ข้อง เพื อหาแนวทางป้ องกัน ในการ
แก้ไขเหตุขดั ข้องอย่างถาวร

2. การแก้ ไขซ่ อมแซม
2.1. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการให้บริ การ Cloud
2.1.1. ต้องดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของระบบสารสนเทศและระบบการให้บริ การ Cloud
ในโครงการทังหมดให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนื อง
2.1.2. ต้องดําเนิ นการตามระดับการให้บริ การแก้ไขซ่ อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการ
ให้บริ การ Cloud
1) การแก้ไ ขปั ญหาชัวคราว ต้องดํา เนิ นการแก้ไ ขปั ญหาชัวคราว เพือให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง ภายในระยะเวลา 3 ชัวโมง นับตังแต่เวลาทีรับ
แจ้งและให้ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาถาวรต่อไป
2) การแก้ไขปั ญหาถาวร
- กรณี การแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศทีกระทบฟั งก์ชนใดฟั
ั
งก์ชนหนึ
ั ง
(Bug) ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 วันนับตังแต่เวลาทีรับแจ้ง
รวมทังใน และนอกเวลาราชการ พร้ อ มทังจัด ทํา รายงานการแก้ไ ข
ซ่อมแซมระบบสารสนเทศให้ ขสมก. รับทราบทุกครังทีมีการดําเนิ นการ
แล้วเสร็ จ
- กรณี การแก้ไ ขกระทบต่ อโครงสร้ า งฐานข้อมู ล ต้องถ่ ายโอนข้อมูล จาก
ฐานข้อมูลเดิ มเข้าสู่ โครงสร้ างฐานข้อมูลใหม่ให้ครบถ้วน ทันการณ์ โดย
ไม่คิดมูลค่า
2.2. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายและอุปกรณ์สนับสนุน
2.2.1 ต้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องของเครื องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และอุปกรณ์
สนับสนุนในโครงการนีทังหมดให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนือง
1) จะต้องจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย อุปกรณ์สนับสนุน ซอฟต์แวร์ ที
มีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่า อุปกรณ์ทีใช้งานอยูส่ ํารองไว้
อย่างเพียงพอ และจัดเก็บไว้ในสถานทีทีพร้อมทีจะนํามาเพือใช้ทดแทนได้ทนั ที
2) ต้อ งดํา เนิ น การตามระดับ การให้บ ริ ก ารแก้ไ ขซ่ อมแซมเครื องคอมพิ วเตอร์
ระบบเครื อข่าย และอุปกรณ์สนับสนุน
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กรณี ทีสามารถแก้ไขได้ทนั ที ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา
ชัวโมงรวมทังในและนอกเวลาราชการ
- กรณี ทีไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ที ต้องนําอุปกรณ์ สํารองทีมีคุณสมบัติและ
ประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่าให้ใช้งานทดแทน ภายใน 24 ชัวโมง
2.3. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง
2.3.1 ต้องดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องอุปกรณ์ ประจํารถโดยสารประจําทางในโครงการนี
ทังหมด ให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนือง
2.1.1. จะต้องจัดหาอุปกรณ์ทดแทน พร้อมซอฟต์แวร์ ทีมีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่า
หรื อดีกว่าอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทางทีใช้งานอยูส่ ํารองไว้อย่างเพียงพอ และ
จัดเก็บไว้ในสถานทีทีพร้อมทีจะนํามาเพือใช้ทดแทนได้ทนั ที (สําหรับระบบหลักต้อง
สํารองไม่นอ้ ยกว่า %)
2.1.2. ต้องดําเนิ นการให้บริ การแก้ไขซ่ อมแซม/เปลียนอุปกรณ์ ทดแทนกับอุปกรณ์ ประจํารถ
โดยสารประจําทางต้องไม่มีผลกระทบกับการเดิ นรถของ ขสมก. และต้องแก้ไขให้
แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 ชัวโมงรวมทังในและนอกเวลาราชการ
3 การจัดการการเปลียนแปลง (Change Management)
3.1 ต้องทําการบันทึ ก การร้ องขอเปลี ยนแปลงกระบวนการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื อข่าย และระบบสารสนเทศของ ขสมก. เมือมีการร้องขอให้เปลียนแปลงรายละเอียดการ
ทํางานของระบบ
3.2 ต้องทําการประเมินผลการร้ องขอเปลี ยนแปลง ว่ามีผลกระทบกับกระบวนการทํางาน และ
ระบบในปั จจุบนั หรื อไม่
3.3 ต้องดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงร่ วมกับ ขสมก.
3.3.1 กรณี ไ ม่ ก ระทบกับ กระบวนการทํา งาน ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย และ
โครงสร้างระบบสารสนเทศ ให้ดาํ เนินการปรับปรุ งเปลียนแปลงตามการร้องขอ
3.3.2 กรณี กระทบกับกระบวนการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และโครงสร้าง
ระบบสารสนเทศในภาพรวมของ ขสมก. ให้ดาํ เนิ นการจัดประชุ มชี แจงและนําเสนอ
ผลกระทบทีจะเกิดขึนกับ ขสมก. เพือขออนุมตั ิหรื อยกเลิกคําขอ พร้อมนําเสนอทางเลือก
อืนทีเห็นว่าเหมาะสม
3.4 ต้องทําการติดตามการเปลียนแปลงที ขสมก. อนุมตั ิตามขันตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ
3.5 ต้อ งสํ า รองข้อ มู ล ทางเทคนิ ค ของเวอร์ ชันปั จ จุ บ ัน ก่ อ นดํา เนิ น การเปลี ยนแปลงลงใน
ซอฟต์แวร์ เพือจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version)
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3.6 ต้องทําการทดสอบก่อนดําเนิ นการเปลียนแปลงและจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิ ค ในส่ วนทีมีการ
ทดสอบลงในซอฟต์แวร์ เพือจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version)
3.7 เมื อมี ก ารเปลี ยนแปลงต้อ งจัด เก็ บ ข้อ มู ล ทางเทคนิ ค ในส่ ว นที มี ก ารเปลี ยนแปลงลงใน
ซอฟต์แวร์ เพือจัดการ Configuration และ Software Version (Release Version)
3.8 ต้ อ งจั ด ทํา รายงานสรุ ปผลการจั ด การการเปลี ยนแปลง (Change Management) โดยมี
รายละเอียดดังนี
3.8.1 รายละเอียดการเปลียนแปลง และประเภทการเปลียนแปลง
3.8.2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลง
3.8.3 ผลการดําเนินการเปลียนแปลง
3.8.4 รายละเอียดเอกสารทางเทคนิคเฉพาะส่ วนทีมีการเปลียนแปลง ได้แก่
1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
2) Source Code เฉพาะส่ วนทีมีการพัฒนาระบบงานใหม่
3) เอกสารการติ ด ตังระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อข่ า ย (Computer and
Network Configuration)
4) เอกสารการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง
5) แผนผังหรื อ Diagram แสดงโครงสร้างและการเชือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่าย (System Diagram)
6) แผนผัง การติ ด ตังอุ ป กรณ์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย (System
Layout)
7) แผนผังการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง
8) แผนผังการติดตังอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการ
4 บํารุ งรักษาเพือป้องกัน (Preventive Maintenance)
ระบบทีจัดหาในโครงการ ต้องได้รับการตรวจสอบการทํางานของระบบทังหมดให้สามารถทํางาน
ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ณ สถานที ติ ด ตัง อย่า งน้อ ยทุ ก 3 เดื อ น โดยจะต้องจัดทําแผนการ
บํารุ งรักษาล่วงหน้าอย่างน้อย เดือน
5 การคิดค่ าปรับ
1. กรณี ไม่ส่งมอบตามกําหนด
ผูช้ นะการประกวดราคาไม่สามารถส่ งมอบและติ ดตังระบบที เช่ าได้ตามระยะเวลาทีกําหนด
องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ . ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน
2. กรณี อุปกรณ์ชาํ รุ ดเสี ยหาย ให้เป็ นตามเอกสารหมายเลข
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เอกสารหมายเลข 5
การสาธิตระบบ (Proof of Concept)
การสาธิ ตระบบเป็ นส่ ว นหนึ งในการพิ จารณาผลของข้อเสนอโครงการฯ ผูเ้ สนอราคาต้อ งส่ ง
ข้อเสนอเพือรั บการพิจ ารณาและต้อ งได้รั บ การประกาศผลการผ่า นคุ ณ สมบัติข องผู เ้ สนอราคาตาม
เอกสารแนบ 1 และรายละเอียดด้า นเทคนิ คตามคุ ณลักษณะเฉพาะ จึงสามารถนําเสนอการสาธิ ตระบบที
มีความสามารถครบถ้วนตามข้อกําหนดและต้องผ่านการพิจารณาของ ขสมก. จึงมีสิทธิ เข้าร่ วมเสนอราคา
การพิจารณาผลการสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept : POC ) อย่างน้อย ดังนี
1. ระบบ ทีจัดทําการสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept) ต้องเป็ นอุ ปกรณ์ /ระบบเดี ยวกับทีเสนอใน
โครงการ
2. ผูเ้ สนอราคาต้องทําการนําเครื องอ่านบัตร e-ticket บนรถโดยสารประจําทาง และระบบ e-ticket
มาติดตังชัวคราวในพืนทีที ขสมก. กําหนดให้ โดยทาง ขสมก. จะตัดเตรี ยมสถานที และระบบ
ไฟฟ้ าให้ เท่านัน ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถทําการสาธิ ตระบบ
ได้อย่างสมบูรณ์
3. เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย
1) ความถูกต้องแม่นยําของระบบ e-ticket (ทังฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบ)
2) ความเร็ วในการส่ ง/ประมวลผลข้อมูล
3) ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
4) การจัดทํารายงานสรุ ปของระบบ e-ticket
5) ฟังก์ชนเสริ
ั มหรื อข้อเสนอทีเป็ นประโยชน์กบั ระบบ
4. หัวข้อการสาธิ ตระบบ อย่างน้อย ดังนี
1) ทํา การแยกประเภทของบัต ร e-ticket แต่ ล ะประเภท (บัต ร e-ticket แบบบุ ค คลทัวไป
(Anonymous) บัตรแบบลงทะเบียน (Registered) บัตรแบบส่ วนบุคคล (Personalized) และ
บัตรพนักงาน)
2) ทําการหัก ค่าโดยสารแบบอัตราเดี ยวตลอดสาย (Flat Fare) และแบบระยะทาง (Distance
based Fare) และแบบเทียวหรื อเหมาจ่าย
3) ทําการหักค่าโดยสารตามขอบเขตงานของโครงการนี
4) จัดทํารายงานสรุ ปใช้บตั ร e-ticket ทังหมด
5) ผูเ้ สนอราคานําเสนอข้อเสนออืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์กบั ระบบ e-ticket
5. ระยะเวลาการทดสอบระบบ ประมาณ 3 ชัวโมง
โดยผูเ้ สนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการนําเสนอแนวคิดและคุ ณสมบัติของระบบ (Proof
of Concept) ของแต่ละอุปกรณ์ /ระบบไม่น้อยกว่า %
......................................................
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เอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที
/2560
โครงการเช่ าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมอุปกรณ์
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที
มกราคม 2560
...................................
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ งพัสดุทีจะเช่านีต้องเป็ น
ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนํา
และข้อกําหนด ดังต่อไปนี
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย
1.1.1. ขอบเขตการดําเนินงานของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา
(เอกสารหมายเลข )
1.1.2. วิธีการทํางานหลักของระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)
(เอกสารหมายเลข )
1.1.3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข )
1.1.4. การรับประกันและการบํารุ งรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข )
1.1.5. การสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข )
1.2 แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสื อแสดงเงือนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาเช่า
1.5 แบบหนังสื อคําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที 1
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(2) บัญชีเอกสารส่ วนที 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพให้เช่าพัสดุทีประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอืน และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีได้รับเอกสิ ทธิ หรื อคุ ม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
2.5 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.6 บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลที จะเข้า เป็ นคู่สั ญญากับ หน่ วยงานของรั ฐซึ งได้ดาํ เนิ นการ
จัดซื อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิ นแต่ละครังซึ งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
หรื อกลุ่มกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกัน
หรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ นกิ จการร่ วมค้ามาพร้ อมกับ
เอกสารเสนอราคา ทังนี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนี ร่ วม
หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่
ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วม
ทํางานจะต้องกําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ั บผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ
ราคากับทางองค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี
นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนีร่ วม
นิ ติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติ
บุคคลใดลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย

37
2.9 นิ ติบุคคลแต่ละนิ ติบุคคลซึ งประสงค์จะเสนอราคาทีเข้าร่ วมในกลุ่มกิ จการร่ วมค้า
(Joint Venture) หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ไม่สามารถยืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรื อร่ วมกับนิติบุคคลอืนหรื อกลุ่มกิจการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานอืนได้อีก และจะเปลียนแปลง
นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานในภายหลังไม่ได้
2.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูท้ ีมีรายชื อเป็ นผูซ้ ือเอกสารประกวดราคาซื อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากองค์การ
2.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ งกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้ากระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน เดือน นับจนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคา
2.12 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้อ งมี ผ ลงานด้า นระบบตัวอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Ticket)
สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวนไม่น้อยกว่า 500 คัน ในระยะเวลาไม่เกิ น ปี นับจากวันทีลงนามใน
สัญญา จนถึ งวันยืนเอกสารประกวดราคานี โดยผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรื อ
สําเนาสัญญาของงาน และหนังสื อรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดงในวันยืนซองประกวดราคาพร้ อมชื อและ
เบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานทีสามารถติดต่อได้
ในกรณี ที เป็ นกลุ่ ม กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อกลุ่ มนิ ติบุ ค คลร่ วมทํา งาน
(Consortium) ผลงานตามกรณี ทีหนึ งหรื อกรณี ทีสองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วม โดยต้องมี
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายใด
2.13 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุ รกิจบริ การการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ บัญชี ค (3) (e-Money บัญชี ค) ภายใต้พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุ รกิ จบริ การ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ภายใต้เงือนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในกรณี ที เป็ นกลุ่ ม กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อกลุ่ มนิ ติบุ ค คลร่ วมทํา งาน
(Consortium) กลุ่มบริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วมรายใดรายหนึงต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุ รกิจบริ การการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ค (3)
2.14 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อเป็ นบริ ษทั ทีได้รับหนังสื อแต่งตังให้
เป็ นตัวแทนจําหน่ายจากบริ ษทั สาขาของผูผ้ ลิ ตในประเทศไทย หรื อกรณี ทีไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศไทย
ให้ใ ช้หนัง สื อแต่ง ตังจากตัวแทนจํา หน่ า ยภายในประเทศได้ โดยได้รับ การรั บ รองจากผูผ้ ลิ ตโดยตรงว่า
อุปกรณ์ทีนําเสนอเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยูใ่ นสายการผลิต
2.15 ผู ้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งจั ด ทํ า เอกสารเปรี ยบเที ย บรายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุ ภณ
ั ฑ์ทีกําหนดข้างต้นทังหมดโดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีด
เส้ นใต้ระบุหมายเลขข้อที อ้างอิ งให้ชัดเจน โดยจัดทําสําเนาจํานวน 5 ชุ ด (ตัวจริ ง 1 ชุ ด และสําเนา 4 ชุ ด)
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ใน
เอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
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กรณี ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามี เอกสารหลัก ฐานที ใช้ป ระกอบการอ้า งอิ ง ที เป็ น
ภาษาต่างประเทศทีไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลเป็ นภาษาไทย การรับรองคําถูกต้องขอคําแปลเป็ นภาษาไทย
ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติวธิ ี ปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
มาตรา วรรคสอง ข้อ การรับรองความถูกต้องของคําแปลเป็ นภาษาไทย พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องในการแปลเอกสารนันแนบด้วย
ตัวอย่ าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที
รายละเอียดทีผู ้
ตรงตามรายละเอียด ดีกว่ารายละเอียด เอกสารอ้างอิง
ขสมก.กําหนด
ประสงค์จะเสนอ
ที ขสมก.กําหนด ทีขสมก.กําหนด (ระบุเลขทีหน้า)
ราคาเสนอ
หมายเหตุ ผู้ยืนข้ อเสนอ ต้ องแนบแผ่ น CD-ROM ที มี File (MS Word หรื อ MS Excel) ของเอกสารตาราง
เปรี ยบเที ยบ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
ชือผูต้ ิดต่อ ......................................... โทรศัพท์ .............................................
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที 1 อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี ผู ้
ถือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุ คคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลที มิ ใช่ นิติ
บุคคล ให้ยืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึ งการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) ในกรณี ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้า
ฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดา ทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล
ให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (1)
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(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที 1 ทังหมดทีได้ยนื ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่ วนที 2 อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเช่า
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ
(5) แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( ) เอกสารตามข้อ . , . , . , . , . , . , .
( ) เอกสารหลัก ฐานที ใช้ ป ระกอบการอ้า งอิ ง ที เป็ นภาษาต่ า งประเทศที ไม่ ใ ช่
ภาษาอัง กฤษต้อ งแปลเป็ นภาษาไทย การรั บ รองคํา ถู ก ต้อ งขอคํา แปลเป็ นภาษาไทย ให้ เ ป็ นไปตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ.
) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
มาตรา
วรรคสอง ข้อ การรับรองความถูกต้องของคําแปลเป็ นภาษาไทย ให้กระทําโดย
( ) คนไทยที จบการศึ กษาในระดับ ไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ในหลัก สู ตรที ใช้
ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการเรี ยนการสอน
( ) อาจารย์ใ นสถาบันการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา และเป็ นผูส้ อนภาษาที
ปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
( ) สถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ต่ า งประเทศที ตังอยู่ใ นประเทศไทย โดย
ประกาศนันใช้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาราชการ
( ) สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ
หากดําเนิ นการตาม ( )หรื อ( )หรื อ( )หรื อ( ) ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวัน
ยืนซองประกวดราคา
(8) บัญชีเอกสารส่ วนที 2 ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ 1.7(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาเช่ า ด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และหนัง สื อ แสดงเงื อนไขการเช่ า และการจ้า งด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
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4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า วัน นับแต่วนั
ยืนยันราคาสุ ดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคานัน ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาเช่า
4.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่ ง แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ป และรายละเอี ย ด
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของโครงการเช่ า ระบบบัต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ไปพร้อมเอกสารส่ วนที 1 และเอกสารส่ วนที 2 เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี
องค์การจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจทํานิ ติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน วัน
4.5 ก่อนยืนเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาเช่า
ทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้อ งยื นเอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เลขที......../ ” ยืนต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที ...........................................ตังแต่เวลา.............................
น. ถึงเวลา........................น. ณ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที 131 ถนนศูนย์วฒั นธรรม เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
เมือพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว
องค์การจะไม่รับเอกสารเพิมเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์
ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้ อมทังตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้ง ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ล ะรายทราบผลการพิ จารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อทางโทรสารหรื อวิธีอืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบ
แล้ว.....................................
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรื อในขณะทีมีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และองค์การจะพิจารณา ลงโทษผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคา หรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาที มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื น หรื อเป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม หรื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิ ค อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่ วยงานที จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานทีจัดหาพัสดุให้ถือเป็ นทีสุ ด
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่ า ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนิ นการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาทีกําหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อ
ติ ดต่อสื อสารกับบุ ค คลอื น และเมื อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดาํ เนิ นกระบวนการเสนอราคาต่ อไป จาก
ขันตอนทีค้างอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ นสุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่าย หรื อข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสังยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานทีเพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกรายทีอยูใ่ นสถานทีนันทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางองค์การ
4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ
ดังนี
(1) ปฏิ บตั ิต ามเงื อนไขที ระบุ ไว้ใ นหนังสื อแสดงเงื อนไขการเช่ าด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมากั
ื
บซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาเช่ าด้วยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ จะต้อง
เริ มต้นที ราคา

, , , .- บาท

(3) ราคาที เสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืน ๆ (ถ้ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
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(4) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบียนเพือเข้าสู่ กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานทีทีกําหนด
(5) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนทีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(6) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาทีเสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องตํากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ , , .- บาท จากราคาสู งสุ ดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครังละไม่นอ้ ยกว่า , , .- บาท
จากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประกวดราคาฯเสร็ จสิ น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ราคาที ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที เสนอ
หลังสุ ด
(8) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิ กส์ และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางของผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
( ) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที........................................ตังแต่
เวลา...........................น. เป็ นต้นไป ทังนี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานทีเสนอราคา
(บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาทีเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จํานวน , , . บาท (แปดสิ บเก้าล้านสามแสนสามหมืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคําประกัน ตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุ ดการยืนราคา
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
5.1 เงินสด
5.2 เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรื อก่อนหน้าวันนันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ
.()
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5.4 หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงิ นทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุ ญาต
ให้ป ระกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื อการพาณิ ช ย์และประกอบธุ รกิ จ คําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ งได้แจ้งเวียนชือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกัน
ดังระบุในข้อ . ( )
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน ซองตามข้อ นี องค์ก ารจะคื น ให้ ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาหรื อ ผูค้ าํ
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้ อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที
คัดเลือกไว้ ซึ งเสนอราคาตําสุ ด จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ องค์การจะพิจารณาตัดสิ น
ด้วยราคารวมตําสุ ด
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืนหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยื นเอกสารประกวดราคาเช่ า ด้วยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื อนไขของ
เอกสารประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ วนที มิ ใช่ สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ที
พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การเท่านัน
6.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารประกวด
ราคาเช่ า ด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในหลัก ฐานการรั บ เอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การ
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต่า งไปจากเงื อนไขที กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผู ้
ประสงค์จะเสนอราคารายอืน
6.4 ในการตัดสิ นการประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทํา
สัญญาคณะกรรมการประกวดราคาหรื อองค์การมีสิทธิ ให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ
ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่
ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
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6.5 องค์การทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคาใด หรื อราคาที
เสนอทังหมดก็ได้ หรื ออาจพิจารณาเลื อกเช่าในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื อ
อาจจะยกเลิ กการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา
ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาหรื อผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใดๆมิ ได้ รวมทังองค์การจะพิจารณายกเลิ กการ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
6.6 ในกรณี ที ปรากฏข้อ เท็ จ จริ ง ภายหลัง จากการประกวดราคาเช่ า ด้วยวิ ธี ก ารทาง
อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ได้รับ การคัดเลื อกเป็ นผูม้ ี สิท ธิ เสนอราคา ที มี ผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูม้ ี สิ ท ธิ เสนอราคารายอื น หรื อเป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่า งผูม้ ี สิ ท ธิ เสนอราคากับ ผู ้
ให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผู ้
มีสิทธิ เสนอราคาที กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1. องค์การมี
อํานาจทีจะตัดรายชื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนัน
เป็ นผูท้ ิงงาน
7. การทําสั ญญา
ผูช้ นะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องทําสัญญากับองค์การภายใน 7
วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเป็ นจํานวนเงิ นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของราคาทังหมดทีประมูลได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ ง
อย่างใด ตาม ข้อ 5 หลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8. อัตราค่ าปรับ
8.1 กรณี ไม่ส่งมอบตามกําหนด
ผูช้ นะการประกวดราคาไม่สามารถส่ งมอบและติดตังระบบทีเช่ าได้ตามระยะเวลาที
กําหนด องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ . ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน
8.2 กรณี อุปกรณ์ชาํ รุ ดเสี ยหาย ให้เป็ นตามเอกสารหมายเลข
9 การจ่ ายเงิน
9.1 องค์การจะจ่ายเงิ นค่าเช่ าจํานวน 800 คันแรกเมื อคณะกรรมการตรวจรับได้ทาํ การ
ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ทีติดตังงานในงวดที เรี ยบร้อยแล้ว
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9.2 องค์การจะจ่ายเงิ นค่าเช่าจํานวน 1,800 คันแรกเมือคณะกรรมการตรวจรับได้ทาํ การ
ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ทีติดตังงานในงวดที 2 เรี ยบร้อยแล้ว
9.3 องค์การจะคิดค่าเช่าเป็ นรายวันและจ่ายเงินเป็ นรายเดือน เมือคณะกรรมการตรวจการ
เช่าได้รายงานผลการตรวจการเช่าระบบและอุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว
10 การรับประกันและบํารุ งรักษาซ่ อมแซม
เป็ นไปตามเอกสารหมายเลข
11 การส่ งมอบ
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่ งมอบ ระบบ e-ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง
จํานวน 2,600 คัน พร้อมระบบสารสนเทศ รวมทังอุปกรณ์สนับสนุนอืน ๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ ณ
สถานทีทีขสมก. กําหนดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี
งวดที
ขอบเขต/สิ งทีส่ งมอบ
1 ติดตังระบบ e-Ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวน 800 คัน
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจําเป็ นเพือให้ระบบ e-Ticket
ของโครงการนีสามารถใช้งานได้บางส่ วน
2. ติดตังระบบ e-Ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวน 1,800 คัน
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังหมดทีนําเสนอในโครงการนี

ระยะเวลา
ภายในระยะเวลา
180 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
ภายในระยะเวลา
360 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา

12 การบอกเลิกสั ญญา
หากการติ ดตังระบบทีเสนอมาทังหมด ไม่สําเร็ จลุ ล่วงตามระยะเวลาสัญญาอันเกิ ดจากการ
กระทําของผูช้ นะการประกวดราคา ขสมก.มีสิทธิ ทีจะจ้างบุคคลหรื อนิ ติบุคคลภายนอกมาดําเนิ นการแทนได้
โดยผูช้ นะการประกวดราคา ต้องเป็ นผูว้ ่าจ้างและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมดรวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็ จตามที
ขสมก. กําหนด โดยไม่มีเงื อนไขใด ๆ และรวมถึ งค่าปรั บต่ าง ๆ ตามสัญญาเช่ าที กําหนดไว้ ในระหว่า งที
องค์ ก ารยัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ถ้า องค์ ก ารเห็ น ว่ า ผู ้ช นะการประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา และริ บหลักประกันหรื อ
เรี ย กร้ อ งจากธนาคารผู ้อ อกหนัง สื อ คําประกัน ให้ ช ดใช้ ร าคาที เพิ มขึ น ในกรณี ที ต้อ งดํา เนิ น การใหม่
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ดว้ ย
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13 ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
13.1 เงือนไขต่าง ๆ ข้างต้นทีกําหนดให้ส่งมาพร้อมกับการยืนเอกสารของการประมูลใน
ครังนีให้ถือเป็ น เงือนไขสําคัญ ขสมก.สงวนสิ ทธ์จะไม่พิจารณาผูเ้ สนอราคาทีส่ งเอกสารดังกล่าวมาไม่ครบ
13.2 เมือองค์การได้คดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เช่ า และได้ตกลงเช่ าสิ งของตามการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ถ้าผูใ้ ห้เช่ าจะต้องสังหรื อนําสิ งของเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมี เรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกํา หนด ผูม้ ี สิท ธิ เสนอราคาซึ งเป็ นผูใ้ ห้เช่ าจะต้องปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพณิ ชย์นาวี ดังนี
(1) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
7 วัน นับ ตังแต่วนั ที ผูใ้ ห้เช่ า สัง หรื อซื อของจากต่า งประเทศ เว้นแต่เป็ นของที รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(2) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชย์นาวีให้บรรทุกสิ งของนัน โดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของ
ลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออืน
(3) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
13.3 ผูเ้ สนอราคาซึ งได้ยื นเอกสารประกวดราคาด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ
องค์การ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ 4. ( ) ( ) ( ) และ (7) มิฉะนัน
องค์การจะริ บหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
13.4 ผูเ้ สนอราคาซึ งองค์การได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที
องค์การกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน ๆ (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงาน
ตามระเบียบขององค์การ
กรณี องค์การมีความจําเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกล่าวผูช้ นะการ
เสนอราคายินยอมเลือนเวลาทุกครัง และไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทังสิ น
13.5 องค์การสงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเพิมเติ มเงื อนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของ สํานักอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
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13.6 องค์การทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่คดั เลื อกข้อเสนอหรื อจะยกเลิ กโครงการเช่ าระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์พร้อมอุปกรณ์ ทียังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเมือ และองค์การทรงไว้ซึงสิ ทธิ ที
จะยกเลิกการทําสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์ พร้อมอุปกรณ์ จากผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูช้ นะ
การประกวดราคาได้ทุกเมื อ โดยผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาหรื อผูช้ นะการประกวดราคาไม่มีสิทธิ ฟ้องร้ องเรี ย ก
ค่าเสี ยหายใด ๆ จากองค์การ
14 ปัญหาการขัดแย้ งหรือการตีความ
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องตีความข้อใด หรื อมีขอ้ ความใดทีโต้แย้งในประกาศประกวด
ราคา หรื อเอกสารประกวดราคา หรื อในเอกสารอืนใดก็ตาม ซึ งมีความจําเป็ นต้องวินิจฉัยตัดสิ น เพือให้การ
ประกวดราคาครังนี เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิ ทธิ ทีจะเป็ นผู ้
ตีความ และวินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซึ งให้ถือเป็ นอันเด็ดขาดและถึงทีสุ ด
องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
.............../.................../.............
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ เชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ (e-Ticket) ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๑,๗๘๖,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 30 ธันวาคม 2559
เปนเงิน คาเชาตอคันตอเดือน เปนเงิน
๑๑,๔๕๒.๕๐ บาท
คาเชาทั้งหมดตอเดือน เปนเงิน
๒๗,๗๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท
คาเชาทั้งหมดตอป
เปนเงิน ๓๕๗,๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
คาเชาทั้งหมด ๕ ป
เปนเงิน ๑,๗๘๖,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) เนื่องจากสืบราคากลางจากสํานักงานประมาณและกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแลว ไมมีราคากลางตามคุณลักษณะที่กําหนด จึงสืบราคาจากบริษัท ๔ บริษัท และสืบ
ราคาจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวมของ สนข จึงใชราคาจากบริษัทที่ปรึกษาฯ
ของ สนข เปนราคากลาง ดังนี้
๔.๑ บริษัท วีเจนซ จํากัด
๔.๒ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จํากัด
๔.๓ บริษัท บางกอก เพยเมนต โซลูชันส จํากัด
๔.๔ บริษัท จักวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จํากัด
๔.๕ บริษัท ที่ปรึกษาโครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวมของ สนข
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
๕.๑ นายยุกต
จารุภูมิ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
๕.๒ นายประยูร ชวยแกว
รักษาการ รองอํานวยการฝายการเดินรถองคการ
๕.๓ ดร.เผด็จ
ประดิษฐเพชร
ผูอํานวยการสํานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
๕.๔ นายชิดชัย ภูอารีย
ผูอํานวยการสํานักบริหารการเดินรถ
๕.๕ นางพนิดา ทองสุข
ผูอํานวยการสํานักบัญชีและกองทุนกลาง
๕.๖ นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน
ผูอํานวยการสํานักแผนงาน
๕.๗ นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร
รักษาการ ผูอํานวยการสํานักบริการและจัดซื้อ
๕.๘ นางสาวเกษริน สินวิสูตร
รักษาการ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๙ นางกนกวรรณ วงษขาว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๔

