
(ร่าง) 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส์พร้อมอปุกรณ์  

ด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

  

1. ความเป็นมา 

ตามที�แผนฟื� นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบบัปรับปรุงครั� งที� 3 ลงวนัที� 30 ธันวาคม 

2557 โดยในยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่ายได้กาํหนดให้ ขสมก. จัดให้มีระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Ticket) เพื�อการบริหารจดัการเกี�ยวกบัการจดัเก็บค่าโดยสาร เป็นการลดโอกาสการสูญเสียรายไดจ้ากการ

เก็บค่าโดยสารไม่ครบถว้นและลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากร และเตรียมความพร้อมในการเชื�อมโยงระบบกบั

มาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม 

จากมติคณะรัฐมนตรี วนัที�  21 ตุลาคม 57 เรื� องแผนการดําเนินงานโครงการลงทุนพฒันาด้าน

คมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ���� มีมติ “ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาํเนินการนาํระบบตั�วร่วม (e-ticket) มาใช้ใน

การเชื�อมการเดินทางของประชาชนที�สัญจรโดยเรือโดยสาร รถไฟฟ้า และรถประจาํทาง และให้คาํนึงถึง

การให้บริการแก่ผู้ มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ รวมทั�งการอาํนวยความ

สะดวกในการใช้บริการของผู้ พิการและผู้ สูงอายุด้วย” โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สํานักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ดาํเนินการ พร้อมทั�งไดมี้การจดัตั�งสํานักงาน

โครงการบริหารจดัการระบบตั�วร่วม (Common Ticketing Office) ซึ� งเป็นหน่วยงานกลางในการกาํหนด

มาตรฐานกลางตั�วร่วมสําหรับระบบขนส่งสาธารณะ สําหรับ รถไฟฟ้า รถไฟ เรือโดยสาร และรถโดยสาร

ประจาํทาง ใหส้ามารถใชต้ั�วร่วมในการเดินทาง 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงมีนโยบายในการจดัหาและติดตั�งระบบ e-Ticket ในรถ

โดยสารประจาํทางตามแผนฟื� นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และตามมติคณะรัฐมนตรี ให้

เป็นไปตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม ซึ� งระบบตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System) 

สําหรับรถโดยสารประจาํทางจะมีระบบ GPS มาคิดค่าโดยสารตามระยะทาง และจดัหาระบบสารสนเทศ

สนบัสนุนปฏิบติัการเดินรถ ระบบสารสนเทศสนบัสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนบัสนุน

บริหารองค์กรของ ขสมก. รวมถึงเตรียมความพร้อมสําหรับการเชื�อมโยงกบั มาตรฐานกลางตั�วร่วมของ

กระทรวงคมนาคม (ระบบ Central Clearing Housing)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. วตัถุประสงค์ 

2.1. เพื�อจดัหาและติดตั�งระบบ e-Ticket และเครื�องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) ในรถโดยสาร

ประจาํทางของ ขสมก. จาํนวน 2,600 คนั ตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม 

2.2. เพื�อทาํการเชื�อมโยงระบบ e-Ticket ของ ขสมก. กบัระบบ บริหารจดัการบตัร e-ticket ของ 

ขสมก. และศูนยบ์ริการจดัการรายไดก้ลางของกระทรวงคมนาคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3. เพื�อทาํการเชื�อมโยงระบบ e-Ticket กบัระบบสารสนเทศสนบัสนุนปฏิบติัการเดินรถ ระบบ

สารสนเทศสนับสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารองค์กร 

ของ ขสมก. 

2.4. เพื�อนาํขอ้มูลการใช้ระบบ e-Ticket ของผูโ้ดยสาร มาวิเคราะห์เพื�อปรับปรุงการให้บริการ

ประชาชนใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และเกิดประสิทธิภาพมากที�สุด 

 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

3.1. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพให้เช่าพสัดุที�ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ 

และไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็น

ผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย

อื�น และ/หรือ ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็น

การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  

3.4. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ไดรั้บเอกสิทธิ� หรือคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น

ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสั�งให้สละสิทธิ� และความคุม้กนั

เช่นวา่นั�น  

3.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

3.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

3.7. คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
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3.8. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย หรือกลุ่ม

กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย ที�ร่วมทุนระหวา่งนิติบุคคลไทย

ดว้ยกนั หรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมเป็น

กิจการร่วมคา้มาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา  ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผิดร่วมกนั

และแทนกนัต่อขสมก. อยา่งลูกหนี� ร่วม 

 หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ 

ที�ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยดว้ยกนัหรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ  โดย

กลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานจะตอ้งกาํหนดบริษทัหลกั (Lead Firm) ซึ� งเป็นนิติบุคคลไทยเป็น

ผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัทางขสมก.  โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมคา้

หรือร่วมทาํงานมาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผิดร่วมกนั

และแทนกนัต่อขสมก. อยา่งลูกหนี� ร่วม  

 นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอาํนาจให้นิติ

บุคคลใดลงนามแทนได ้โดยใหแ้นบใบมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ครบถว้นดว้ย 

3.9. นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ� งประสงค์จะเสนอราคาที�เขา้ร่วมในกลุ่มกิจการร่วมคา้ (Joint 

Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ไม่สามารถยื�นเอกสารเสนอราคาใน

นามตนเอง หรือร่วมกบันิติบุคคลอื�นหรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน

อื�นไดอี้ก และจะเปลี�ยนแปลงนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมคา้หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน

ในภายหลงัไม่ได ้

3.10. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูที้�มีรายชื�อเป็นผูซื้�อเอกสารประกวดราคาซื�อ ดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�จากขสมก.  

3.11. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ� งกรมพฒันาธุรกิจการคา้

กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน � เดือน นบัจนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคา 

3.12. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านระบบตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) สําหรับรถ

โดยสารประจาํทาง จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 500 คนั ในระยะเวลาไม่เกิน � ปีนบัจากวนัที�ลงนาม

ในสัญญา จนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคานี�  โดยผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องแสดง

หลกัฐานตน้ฉบบั หรือสาํเนาสัญญาของงาน และหนงัสือรับรองผลงานดงักล่าวมาแสดงใน

วนัยื�นซองประกวดราคาพร้อมชื�อและเบอร์โทรศพัทข์องเจา้ของผลงานที�สามารถติดต่อได ้

ในกรณีที�เป็นกลุ่มกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน 

(Consortium) ผลงานตามกรณีที�หนึ� งหรือกรณีที�สองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริษทั

ผูเ้ขา้ร่วม โดยตอ้งมีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ใชผ้ลงานของผูเ้ขา้ร่วมคา้รายใด 
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3.13. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ค (3) (e-Money บัญชี ค) ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ภายใตเ้งื�อนไขของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 ในกรณีที�เป็นกลุ่มกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน 

(Consortium) กลุ่มบริษทัผูเ้ข้าร่วมรายใดรายหนึ� งต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บญัชี ค (3) 

3.14. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูผ้ลิตหรือเป็นบริษทัที�ไดรั้บหนงัสือแต่งตั�งใหเ้ป็นตวัแทน

จาํหน่ายจากบริษทัสาขาของผูผ้ลิตในประเทศไทย หรือกรณีที�ไม่มีบริษทัสาขาในประเทศ

ไทย ให้ใชห้นงัสือแต่งตั�งจากตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศได ้โดยไดรั้บการรับรองจาก

ผูผ้ลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ที�นําเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ใน

สายการผลิต 

3.15. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทาํเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภณัฑที์�กาํหนดขา้งตน้ทั�งหมดโดยระบุเอกสารอา้งอิง แคต็ตาล็อกให้ถูกตอ้ง และตอ้งขีด

เส้นใตร้ะบุหมายเลขขอ้ที�อา้งอิงให้ชดัเจน โดยจดัทาํสาํเนาจาํนวน 5 ชุด (ตวัจริง 1 ชุด และ

สําเนา 4 ชุด) ขสมก. สงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไม่ขีดเส้นใตร้ะบุ

หมายเลข ในเอกสารอา้งอิง แคต็ตาล็อก ตามตวัอยา่งดา้นล่าง  

 กรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคามีเอกสารหลักฐานที�ใช้ประกอบการอ้างอิงที�เป็น

ภาษาต่างประเทศที�ไม่ใช่ภาษาองักฤษตอ้งแปลเป็นภาษาไทย การรับรองคาํถูกตอ้งขอคาํ

แปลเป็นภาษาไทย ให้ เ ป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ����) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ���� มาตรา �� วรรคสอง ขอ้ � การ

รับรองความถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้งในการแปล

เอกสารนั�นแนบดว้ย  

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทยีบ 

รายละเอียดที�     

ขสมก.กาํหนด 

รายละเอียดที�ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอ

ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด

ที� ขสมก.กาํหนด 

ดีกวา่รายละเอียด

ที� ขสมก.กาํหนด 

เอกสารอา้งอิง 

(ระบุเลขที�หนา้) 

     

หมายเหต ุ ผู้ ยื�นข้อเสนอ ต้องแนบแผ่น CD-ROM ที�มี File (MS Word หรือ MS Excel) ของเอกสารตารางเปรียบเทียบ 

 

4. รูปแบบรายการและคุณลกัษณะ   

รายละเอียดคุณลกัษณะตามร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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4.1. ขอบเขตการดาํเนินงานของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา (เอกสารหมายเลข 1) 

4.2. วธีิการทาํงานหลกัของระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) (เอกสารหมายเลข 2) 

4.3. คุณลกัษณะของอุปกรณ์ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) (เอกสารหมายเลข 3) 

4.4. การรับประกนัและการบาํรุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 4) 

4.5. การสาธิตระบบ (Proof of Concept) (เอกสารหมายเลข 5) 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาเช่า 5 ปี นบัถดัจากวนัที�คณะกรรมการตรวจรับไดท้าํการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 

6. ระยะเวลาการส่งมอบ 

ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งส่งมอบ ระบบ e-ticket สําหรับรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 2,600 คนั 

พร้อมระบบสารสนเทศ รวมทั�งอุปกรณ์สนบัสนุนอื�น ๆ ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ ณ สถานที�ที�ขสมก. กาํหนด

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์รายละเอียดตามตารางต่อไปนี�  
 

งวดที� ขอบเขต/สิ�งที�ส่งมอบ ระยะเวลา 

1 ติดตั�งระบบ e-ticket สาํหรับรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 800 คนั  

รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�จาํเป็นเพื�อให้ระบบ e-ticket 

ของโครงการนี�สามารถใชง้านไดบ้างส่วน 

ภายในระยะเวลา  

180 วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสัญญา  

2. ติดตั�งระบบ e-ticket สาํหรับรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 1,800 คนั 

รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทั�งหมดที�นาํเสนอในโครงการนี�  

ภายในระยะเวลา  

360 วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสัญญา 

 

7. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินในการจดัหาโครงการเช่าระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั�ง ระยะเวลา � ปี รวม

เป็นเงิน 1,���,���,���.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม  

 

8. ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที� 

นางสาวเกษริน  สินวสูิตร    โทรศพัท ์��-���-����  ต่อ  1414 

หากท่านตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี�ยวกบัโครงการดงักล่าว โปรดให้ความเห็น

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ ทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายงัขสมก. โดยเปิดเผยตวั 
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เอกสารหมายเลข  � 

ขอบเขตการดําเนินงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 

รายละเอยีดขอบเขตงานหลกั มดีังนี� 

1. จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการโดยละเอียด ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

โครงสร้างบริหารจดัการ ผลลพัธ์การดาํเนินงาน และแผนการจดัการคุณภาพ โดยรายละเอียดของ

แผนงานตอ้งไม่มีผลกระทบกบัการเดินรถของ ขสมก. 

2. ดาํเนินการสํารวจจุดติดตั�งสําหรับอุปกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการ พร้อมจดัทาํรายงานสรุปผล

การสาํรวจจุดติดตั�งอุปกรณ์ทั�งหมด ใหค้ณะกรรมการอนุมติัก่อนดาํเนินการติดตั�งจริง 

3. ดาํเนินการเก็บรวบรวมความตอ้งการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั�งหมดของ ขสมก. ที�

เกี�ยวขอ้งกบังานติดตั�งโครงการนี�  พร้อมทั�งจดัทาํรายงานสรุปผลการเก็บรวบรวมความตอ้งการใช้

งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

4. ดาํเนินการออกแบบ พฒันาและติดตั�งระบบ e-ticket เพื�อรองรับการใชใ้นโครงการ พร้อมทั�งจดัทาํ

เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย สถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพการออกแบบ

ระบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล การออกแบบการเชื�อมโยงข้อมูล (Data Interface) ตาม

มาตรฐาน UML หรือ มาตรฐานการพฒันาระบบสารสนเทศอื�น ๆ ซึ� งเป็นที�ยอมรับในลกัษณะ User 

Interface ให้สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ในโครงการนี�  โดยให้คณะกรรมการอนุมัติก่อน

ดาํเนินการพฒันาและติดตั�งระบบ e-ticket 

5. ดาํเนินการให้คาํปรึกษาด้านแบบจาํลองธุรกิจในเรื� องของ Bus Ticketing และ Card management 

เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานของ ขสมก. รวมถึงประสานงานร่วมกบัศูนยบ์ริการ

จดัการรายได ้ของกระทรวงคมนาคม ตลอดระยะเวลาโครงการ 

6. ดาํเนินการออกแบบ และจดัทาํระบบรายงานสรุปขอ้มูลการใหบ้ริการสาํหรับผูบ้ริหาร (Management 

Report) จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 ระบบ 

7. ดาํเนินการออกแบบและติดตั�งการเชื�อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลางระบบตั�วร่วม ของกระทรวงคมนาคม อยา่งนอ้ยดงันี�  

7.1. การเชื�อมโยงระบบ e-ticket กับระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการเดินรถ เพื�อ

แลกเปลี�ยนขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการรายได ้และการบริหารการเดินรถ 

7.2. การเชื�อมโยงระบบ e-ticket กบัระบบสารสนเทศสนบัสนุนบริหารองคก์รของ ขสมก.  เพื�อ

แลกเปลี�ยนขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการรายไดใ้นภาพรวม 

7.3. การเชื�อมโยงระบบ e-ticket กับระบบ บริหารจดัการบตัร e-ticket ของ ขสมก. เพื�อการ

บริหารจดัการบตัร e-ticket ของ ขสมก. 

7.4. การเชื�อมโยงระบบ e-ticket กบัศูนยบ์ริการจดัการรายไดข้องกระทรวงคมนาคม 
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8. ดาํเนินการนาํเสนอและจดัส่งระบบตน้แบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้คณะกรรมการ

อนุมติัก่อนดาํเนินการติดตั�งระบบจริง 

9. ดาํเนินการติดตั�งระบบสารสนเทศ และระบบอื�น ๆ เพื�อรองรับการใช้งานโครงการนี�  ให้สามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

10. ดาํเนินการออกแบบและติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์อื�น ๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการนี�  พร้อมทั�งจดัทาํเอกสารการออกแบบการติดตั�งระบบ  

อยา่งนอ้ย ดงันี�  

10.1. ระบบบนรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 2,600 คนั ดงันี�  

10.1.1. เครื�องอ่านบตัร e-ticket  จาํนวนอย่างนอ้ย 2 ชุด/คนั ติดตั�งบริเวณประตูทางขึ�นลง

รถโดยสารประจาํทาง 

10.1.2. ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) พร้อมระบบจอควบคุมสําหรับ

พนกังานขบัรถโดยสารประจาํทาง (Driver Monitor & Control) จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 

ระบบ/คนั 

10.1.3. เครื�องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) จาํนวน 1 ชุด/คนั ติดตั�ง ดงันี�  

10.1.3.1. กรณีเป็นรถโดยสารประจาํทาง 2 ประตู (ประตูหนึ� งด้านหน้ารถ และ

ประตูหนึ�งดา้นกลางรถ) ทาํการติดตั�งเครื�องฯ บริเวณดา้นหนา้พนกังาน

ขบัรถโดยสารประจาํทาง 

10.1.3.2. กรณีเป็นรถโดยสารประจําทาง 1 ประตู (ประตู 2 บานอยู่กลางรถ

โดยสาร) ทาํการติดตั�งเครื�องฯ บริเวณประตูทางขึ�นลงรถโดยสารหรือ

กลางรถโดยสารประจาํทาง 

ทั�งนี�  ขสมก. ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงพื�นที�ติดตั�งภายในรถโดยสารตาม

ความเหมาะสม  

10.1.4. ดาํเนินการติดตั�งระบบเครือข่ายเพื�อเชื�อมโยงอุปกรณ์ภายในรถโดยสารประจาํทาง 

10.1.5. ดาํเนินการติดตั�งระบบไฟฟ้า และระบบสาํรองไฟฟ้า จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 ระบบ/คนั 

หมายเหตุ รูปแบบและจุดติดตั�งอุปกรณ์ผู้ เสนอราคาในโครงการนี� ต้องดาํเนินการ

ออกแบบสําหรับการติดตั�งในรถโดยสารประจาํทางในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับการ 

ใช้งานและมีความปลอดภัย โดยต้องให้คณะกรรมการอนุมติัก่อนดาํเนินการติดตั�ง 

10.2. เครื�องนบัเหรียญสาํหรับกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 24 เครื�อง 

10.3. เครื�องอ่านบตัร e-ticket แบบพกพาสาํหรับนายตรวจ จาํนวนอยา่งนอ้ย 100 เครื�อง 

10.4. เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับสาํนกังานใหญ่ จาํนวนอยา่งนอ้ย 2 เครื�อง 

10.5. เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับเขตการเดินรถ จาํนวนอยา่งนอ้ย 8 เครื�อง 

10.6. เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ จาํนวนอยา่งนอ้ย 24 เครื�อง 
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11. เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สํารองขอ้มูล ในลกัษณะ Cloud ภายในประเทศไทย สาํหรับ 

ขสมก. เพื�อรองรับระบบสารสนเทศในโครงการนี� ให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยต้องสามารถ

ให้บริการ Online ไดต้ลอด �� ชั�วโมง พร้อมระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลตามมาตรฐานสากล

ทั�งระบบ เพื�อป้องกนัขอ้มูลรั�วไหล และการ Hack ระบบ และเป็นไป กฎ ระเบียบที� ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยบงัคบัใช ้อยา่งนอ้ย ดงันี�  

11.1. ประกาศกระทรวงการคลงั เรื�อง กิจการที�ตอ้งขออนุญาตตามขอ้ � แห่งประกาศของคณะ

ปฏิวติั ฉบบัที� �� (การประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวนัที� � ตุลาคม ���� 

11.2. ประกาศกระทรวงการคลงั เรื�อง กิจการที�ตอ้งขออนุญาตตามขอ้ 5 แห่งประกาศของคณะ

ปฏิวติั ฉบับที� 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) (ฉบับที�  2) ลงวนัที�  29 

พฤศจิกายน 2553 

11.3. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

���� 

11.4. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ���� 

11.5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

���� 

11.6. มาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม 

12. ระบบเครือข่าย (Network) สาํหรับระบบ e-ticket เพื�อใชส้ําหรับแลกเปลี�ยนขอ้มูลและการใหบ้ริการ

ระบบ e-ticket ประกอบดว้ย ดงันี�  

12.1. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) งานตามมาตรฐาน IEEE���.��b, g และ n ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย

สําหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ เพื�อใช้ในการแลกเปลี�ยนข้อมูลระบบ e-ticket กับ 

รถโดยสารประจาํทาง จาํนวนไม่น้อยกว่า 24 ระบบ โดยทาํการติดตั� งอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณไร้สาย สําหรับภายนอกอาคารอยา่งนอ้ย 2 ชุด เพื�อรองรับการรับ – ส่งขอ้มูลระหวา่ง

รถโดยสารประจาํทางและกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถให้เพียงพอต่อการใชง้าน 

12.2. ระบบเครือข่ายทอ้งถิ�น (LAN) สําหรับเขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ เพื�อ

การให้บริการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของระบบ e-ticket จาํนวนไม่น้อยกว่า 32 

ระบบ โดยทําการติดตั� ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด พร้อม

สายสัญญาณ และเชื�อมโยงเขา้กบัระบบเครือข่ายปัจจุบนัของ ขสมก. 

12.3. ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN) ระหวา่ง ระบบเครือข่ายของ กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ กบั 

เครือข่ายผูใ้ห้บริการ Cloud ของผูเ้สนอราคา จาํนวนอย่างน้อย 24 วงจร โดยมีความเร็วใน

การรับส่งขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่ 10 Mbps พร้อมกบัจดัให้มีเครือข่ายสํารอง (Backup Link) โดย

มีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่ 2 Mbps 
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12.4. ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN) ระหวา่ง ระบบเครือข่ายของ ขสมก. ที�สํานกังานใหญ่ กบั 

เครือข่ายผูใ้ห้บริการ Cloud ของผูเ้สนอราคา จาํนวนอย่างน้อย 1 วงจร โดยมีความเร็วใน

การรับส่งขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่ 10 Mbps พร้อมกบัจดัให้มีเครือข่ายสํารอง (Backup Link) โดย

มีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่ 2 Mbps 

12.5. ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN) ระหวา่ง ระบบเครือข่ายของผูใ้หบ้ริการ Cloud ของผูเ้สนอ

ราคา กบัมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม (ระบบ Central Clearing House) 

จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 วงจร โดยมีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่ 10 Mbps พร้อมกบั

จัดให้มีเครือข่ายสํารอง (Backup Link) โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า  

2 Mbps 

12.6. ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN) ระหว่างระบบ e-ticket กับระบบบริหารจัดการบัตร  

e-ticket จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 วงจร พร้อมกบัจดัให้มีเครือข่ายสํารอง (Backup Link) โดยตอ้ง

รองรับการส่งขอ้มูลไดอ้ยา่งเพียงพอต่อการใชง้าน 

13. ต้องออกแบบและติดตั� งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากลทั� งระบบตลอด

ระยะเวลาโครงการ เพื�อป้องกนัขอ้มูลรั�วไหล และการ Hack ระบบ (โดยติดตั�งอุปกรณ์อยา่งนอ้ย คือ 

อุปกรณ์ Firewall และอุปกรณ์ VPN และอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง) และตาม

มาตรฐานขอ้ 12 

14. ดาํเนินการทดสอบการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง และอุปกรณ์อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

14.1. ดาํเนินการทดสอบการเชื�อมโยงของระบบ (System Integration Test) และการทดสอบ

ระบบของผูใ้ชง้าน (User Acceptance Test) ระบบสารสนเทศที�มีการติดตั�ง 

14.2. ดาํเนินการทดสอบการเชื�อมโยงระบบในโครงการนี�  กบัระบบ Clearing House ของ ขสมก. 

14.3. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) อยา่งนอ้ยดงันี�  

14.3.1. ตอ้งจดัหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�มีขีดความสามารถรองรับการทาํงานของ

ระบบสารสนเทศที�นาํเสนอ ให้สามารถให้บริการไดอ้ย่างนอ้ย 3,000,000 รายการ

ต่อวนัและตอ้งทาํการเพิ�มความสามารถของระบบสารสนเทศไดต้ามปริมาณงานที�

เกิดขึ� นจริง และต้องสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผู ้ใช้งาน 

(Concurrent Users) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 ผูใ้ชง้าน และตอ้งรองรับจาํนวนผูใ้ชง้านไม่

น้อยกว่า  250 ผู ้ใช้งาน (Name Users) ในการทํารายการมาตรฐานบนระบบ

สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์สนบัสนุน ที�กาํหนดไวน้ั�น เป็นการกาํหนดคุณสมบติัขั�นตํ�าเท่านั�น ผู ้

ชนะการประกวดราคา มีหน้าที�ออกแบบและนําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของ 

Hardware ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการดา้นประสิทธิภาพขา้งตน้ 
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14.3.2. ตอ้งจดัให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) ของระบบสารสนเทศที�

มีการติดตั�ง โดยทดสอบช่วงเวลาการตอบสนอง (Response Time) ของระบบ โดย

ตอ้งสามารถตอบสนองได้ภายใน 10 วินาที โดยทาํการทดสอบการใช้งานผ่าน

เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที�ติดตั�ง ณ ขสมก. 

15. ระบบ e-ticket ในโครงการนี�  รวมฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ทั�งหมดในโครงการ ตอ้งสามารถใชง้าน

ไดต้ามมาตรฐานการใหบ้ริการ (Service Level Agreement) ของขสมก. ตามเอกสารหมายเลข 4 

16. ต้องทาํการแลกเปลี�ยนข้อมูลกับระบบผูบ้ริหารจัดการบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับรถ

โดยสารประจาํทาง เพื�อให้ไดรั้บขอ้มูลบตัร e-ticket ที�ทนัสมยัอยูเ่สมอ และใหท้ราบถึงสถานการณ์

ใชบ้ตัร e-ticket แต่ละประเภท 

17. ตอ้งทาํการสรุปแยกประเภทของบตัร e-ticket ที�จดัหาโดย ขสมก. และบตัร e-ticket ตามมาตรฐาน

กลางตั�วร่วม รวมถึงบตัร e-ticket ผูมี้รายไดน้อ้ยของกระทรวงการคลงั เพื�อสรุปขอ้มูลการใชบ้ตัร e-

ticket ในแต่ละวนัจดัส่งใหก้บัมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม  

18. ตอ้งทาํการตรวจสอบ และยืนยนัขอ้มูลการใชบ้ตัร e-ticket จากมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวง

คมนาคม ที�ส่งให้ ขสมก. และส่งข้อมูลยืนยนักลับไปยงัมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวง

คมนาคม 

19. การฝึกอบรมการใชง้าน และการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บั ขสมก. มีความตอ้งการอยา่งนอ้ย ดงันี�  

19.1. ตอ้งทาํการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ และ

ผู ้ใช้งานให้กับ ขสมก. และผู ้ที� เ กี� ยวข้อง จํานวนทั� งหมด 165 คน เพื�อให้มีความรู้

ความสามารถ และมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ และองคป์ระกอบทั�งหมดที�ติดตั�ง

เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและบริหารจัดการ เพื�อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่าง

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื�องคน ซึ� งการอบรมจะแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี�  

19.1.1. การอบรมสาํหรับผูบ้ริหาร จาํนวน 50 คน ในลกัษณะ Class room Training  

19.1.2. การอบรมสาํหรับผูดู้แลระบบ จาํนวน 10 คน ในลกัษณะ Class room Training และ 

On the Job Training 

19.1.3. การอบรมสาํหรับผูใ้ชง้าน จาํนวน 100 คน ในลกัษณะของ On the Job Training  

19.2. การอบรมสาํหรับพนกังานขบัรถ จาํนวน 5,000 คน ในลกัษณะของ On the Job Training 

20. ตอ้งทาํการฝึกอบรมเจา้หน้าที�ของ ขสมก. และผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัระบบจาํนวน 20 คน (จากจาํนวน

ผูใ้ชง้านทั�งหมด 105 คน) ให้มีความรู้เพียงพอที�จะสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใชง้าน 

ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับระบบสารสนเทศและองค์ประกอบทั�งหมดที�ติดตั� ง ให้กับ

เจา้หนา้ที� ขสมก. รุ่นต่อไปได ้(Train the Trainer) 

21. ตอ้งจดัทาํแผนการฝึกอบรม และส่งให้ ขสมก.พิจารณาอนุมติัก่อนการดาํเนินการฝึกอบรม โดยมี

รายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงันี�  
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21.1. หวัขอ้ในการฝึกอบรม 

21.2. เนื�อหาการฝึกอบรมโดยยอ่ 

21.3. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

21.4. คุณสมบติัผูเ้ขา้อบรม 

21.5. ระยะเวลาการฝึกอบรม (จาํนวนชั�วโมง/วนั) 

21.6. ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

21.7. ประเมินผลก่อน และหลงัการฝึกอบรม 

21.8. ตอ้งจดัทาํคู่มือการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังาน (ผูใ้ชง้านระบบ) และคู่มือการฝึกอบรมผูดู้แลระบบ

ในรูปแบบของเอกสารและสื�อมลัติมีเดียเพื�อการเรียนรู้ดว้ยตวัเองใหก้บั ขสมก. 

22. ตอ้งจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานประจาํรถโดยสารประจาํทาง 2 รูปแบบดงันี�  

22.1. คู่มือการปฏิบติังานประจาํรถโดยสารประจาํทาง แบบ Quick Guide ในลกัษณะ แผ่นพบั

ขนาด A� พิมพ ์4 สี หนา้/หลงั เคลือบพลาสติก 

22.2. คู่มือรายละเอียดการปฏิบติังานประจาํรถโดยสารประจาํทาง ในลกัษณะรูปเล่ม 

23. ตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทั�งหมด ยกเวน้ ค่าเดินทาง ค่าเบี�ยเลี�ยง และค่าที�พกัของ ผูเ้ขา้

อบรม และตอ้งมีหนา้ที�ในการจดัหาเครื�องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ เครื�องคอมพิวเตอร์ 

เครื�องพิมพ ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมใหเ้พียงพอ 

24. ขอสงวนสิทธิ� ในการคดัลอกหรือทาํซํ� าเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพื�อใชง้านในกิจการของ ขสมก. หาก

เอกสารและคู่มือรายการใดไม่สามารถคดัลอกหรือทาํซํ� าได ้ขอให้แจง้ให้ ขสมก. ทราบอยา่งชดัเจน

ดว้ย กรณีผูเ้สนอราคาไม่แจง้ให้ ขสมก. ทราบขสมก. จะถือว่าผูช้นะการประกวดราคาอนุญาตให้ 

ขสมก. คดัลอกหรือทาํซํ� าเพื�อใชใ้นกิจการของ ขสมก. ได ้ทั�งนี� หากมีบุคคลภายนอกกล่าวอา้งหรือ

ใชสิ้ทธิ� เรียกร้องใด ๆ วา่มีการละเมิดลิขสิทธิ� เกี�ยวกบัเอกสารและคู่มือที�  ขสมก. คดัลอกหรือทาํซํ� า

เพื�อใช้งานในกิจการของ ขสมก. ผูช้นะการประกวดราคาตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการทั�งปวง

เพื�อให้การกล่าวอา้งหรือการเรียกร้องดงักล่าวระงบัสิ�นไปโดยเร็ว โดยผูช้นะการประกวดราคาตอ้ง

เป็นผูช้าํระค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นทั�งหมด 

25. เอกสารส่งมอบ (ต้องส่งมอบเอกสารจํานวนอย่างน้อย 10 ชุดพร้อมเอกสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์) อยา่งนอ้ย ดงันี�  

25.1. เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูล 

25.2. เอกสารการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนบัสนุน (Computer and 

Network Configuration) 

25.3. เอกสารการติดตั�งอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทาง พร้อม Diagram ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

25.4. แผนผงัหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเชื�อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่าย (System Diagram) 
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25.5. แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนบัสนุน (System 

Layout) 

25.6. แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทาง 

25.7. แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์สนบัสนุนในโครงการนี�  

25.8. คู่มือการฝึกอบรม คู่มือการใชง้านระบบ และคู่มือการปฏิบติังาน 

 

ลขิสิทธิ�การใช้งาน 

1. ขสมก. มีความตอ้งการด้านซอฟต์แวร์พร้อมลิขสิทธิ�  การใช้งานตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้น

โครงการ โดยตอ้งจดัเตรียมลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์ให้มีจาํนวนสอดคล้องกบัเครื�องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพว่งที�นาํเสนอในโครงการ 

2. ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ที�นาํมาใชง้าน จะตอ้งมีลิขสิทธิ� การใชง้านถูกตอ้งตามกฎหมาย เมื�อดาํเนินการตาม

ขอบเขตงานขา้งตน้แลว้เสร็จ 
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เอกสารหมายเลข  2 

วธิีการทาํงานหลกัของระบบบัตรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Ticket) 

1. วิธีการหักเงินค่าโดยสารจากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) ตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของ

กระทรวงคมนาคม 

1.1. ระบบ e-ticket ต้องรองรับประเภทของบัตรตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวง

คมนาคม โดยแยกออกเป็นบัตร e-ticket แบบบุคคลทั�วไป (Anonymous) บัตรแบบ

ลงทะเบียน (Registered) บตัรแบบส่วนบุคคล (Personalized) และบตัรพนกังาน รวมถึงแยก

ประเภทตามกลุ่มของผูโ้ดยสาร อาทิ เด็ก (Child) นกัเรียน (Student) ผูใ้หญ่ (Adult) ผูสู้งอายุ 

(Senior) พระสงฆ์ (Monk) ทหาร (Veteran) ตาํรวจ (Police) คนพิการ (Disable) และผู ้มี

รายได้น้อย (Low Income) ได้เป็นอย่างน้อย รวมถึงบัตรสําหรับผู ้มีรายได้น้อยตาม

มาตรฐานกระทรวงการคลงั 

1.2. ระบบ e-ticket ตอ้งสามารถหักค่าโดยสารในอตัราสูงสุดจากเงินคงเหลือในบตัรเมื�อมีการแตะ

บตัรที�เครื�องอ่านบตัรที�ติดตั�งบริเวณประตูหนา้ของรถโดยสารประจาํทาง โดยอตัราค่าโดยสาร

แบ่งออกเป็นอยา่งนอ้ย ดงันี�  

1.2.1. อตัราค่าโดยสารแบบอัตราเดียวตลอดสาย (Flat Fare) และสามารถแบ่งกลุ่มตาม

ผูโ้ดยสารได ้

1.2.2. อตัราค่าโดยสารแบบตามระยะทาง (Distance-based Fare) และสามารถแบ่งกลุ่มตาม

ผูโ้ดยสารได ้

1.2.3. อตัราค่าโดยสารแบบเที�ยวหรือเหมาจ่าย อาทิ รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน และราย

เที�ยว เป็นตน้ 

1.3. ระบบ e-ticket ตอ้งสามารถคาํนวณอตัราค่าโดยสารตามขอ้ 1.2 และคืนเงินส่วนต่างเขา้สู่

บตัร e-ticket ได ้

1.4. ระบบ e-ticket ตอ้งสามารถหกัอตัราค่าโดยสารในอตัราสูงสุดเมื�อตรวจไม่พบการแตะบตัร

ขึ�นหรือลงได ้

1.5. ระบบ e-ticket ต้องสามารถกําหนดเงื�อนไขในการเลือกการหักอัตราค่าโดยสารได้ 

(Business Rule) ตามที� ขสมก. กาํหนดไว ้อาทิ กรณีเงินในบตัรไม่เพียงพอต่อการหกัอตัรา

ค่าโดยสารสูงสุด กรณีกาํหนดให้หักอตัราค่าโดยสารแบบเที�ยว ก่อนหักอตัราค่าโดยสาร

แบบระยะทาง/แบบอตัราเดียวตลอดสาย เป็นตน้ และสามารถปรับเปลี�ยนการหักอตัราค่า

โดยสารไดที้� ขสมก. ร้องขอ 

1.6. กรณีระบบ e-ticket ใช้ระบบ GPS ในการคาํนวนระยะทางเพื�อคิดอตัราค่าโดยสาร แต่ไม่

สามารถคาํนวณระยะทางได ้(error) เนื�องจากเป็นจุดอบัสัญญาณ ระบบ e-ticket ตอ้งทาํการ

คิดค่าโดยสารในราคาตํ�าสุด  
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1.7. กรณีระบบ e-ticket ใช้ระบบ GPS ในการคาํนวนระยะทางเพื�อคิดอตัราค่าโดยสาร แต่การ

คาํนวณระยะทางไม่ตรงกบัป้ายรถประจาํทาง ให้ระบบ e-ticket ตอ้งทาํการคิดค่าโดยสาร

จากป้ายหยดุรถโดยสารประจาํทางก่อนหนา้ 

1.8. ตอ้งมีระบบป้องกนัการแตะบตัรซํ� า และ/หรือการคาํนวณค่าโดยสารจากการแตะบตัรครั� ง

แรก และครั� งล่าสุดของการขึ�นรถโดยสารประจาํทางในแต่ละเที�ยวเพื�อคิดอตัราค่าโดยสาร 

1.9. ต้องบันทึกข้อมูลการหักอัตราค่าโดยสารไว้ในบัตร e-ticket เพื�อประโยชน์ของการ

ตรวจสอบ 

1.10. ระบบ e-ticket ตอ้งรองรับการจ่ายโดยใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Purse) และการจ่าย

โดยใชเ้ที�ยวเดินทาง (Pass) ตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคมได ้

1.11. จะตอ้งมีการเตือนที�ชดัเจน และแตกต่าง เมื�อมีการแตะบตัร e-ticket บนอุปกรณ์เพื�อชาํระค่า

โดยสาร ในกรณีดงันี�  บตัรทาํงานปกติ, กลุ่มพิเศษมาใชง้าน, บตัรมีเงินไม่พอ หรือหมดอายุ 

เป็นตน้ 

1.12. ระบบ e-ticket ตอ้งสามารถรองรับการให้ส่วนลดในการเดินทางเปลี�ยนถ่ายระบบโดยใช้

บตัรตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคมได ้ 

 

2. หน้าที�ของเครื�องอ่านบัตรแบบพกพา สําหรับสายตรวจ 

2.1. ตรวจสอบการชาํระอตัราค่าโดยสารในบตัร e-ticket ได ้

2.2. ตรวจสอบสถานะของบัตร e-ticket ประเภทของบัตรตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของ

กระทรวงคมนาคม เงินคงเหลือ และวนัคงเหลือ ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

 

3. ระบบประมวลผลส่วนกลางของระบบ e-ticket 

3.1. ดาํเนินการจดัหา/ติดตั�งเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สํารองขอ้มูล ในลกัษณะ 

Cloud ภายในประเทศไทย เพื�อรองรับระบบสารสนเทศในโครงการนี� ให้เพียงพอต่อการใช้

งาน โดยตอ้งสามารถใหบ้ริการ Online ไดต้ลอด 24 ชั�วโมง  

3.2. ตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัข้อมูลตามมาตรฐานสากลทั�งระบบ เพื�อป้องกันข้อมูล

รั�วไหล และการ Hack ระบบ และเป็นไปตาม กฎ ระเบียบที� ธนาคารแห่งประเทศไทยบงัคบั

ใช ้อยา่งนอ้ย ดงันี�  

3.2.1. ประกาศกระทรวงการคลงั เรื�อง กิจการที�ตอ้งขออนุญาตตามขอ้ � แห่งประกาศ

ของคณะปฏิวติั ฉบบัที� �� (การประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวนัที� � 

ตุลาคม ���� 
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3.2.2. ประกาศกระทรวงการคลงั เรื� อง กิจการที�ตอ้งขออนุญาตตามขอ้ 5 แห่งประกาศ

ของคณะปฏิวติั ฉบบัที� 58 (การประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์) (ฉบบัที� 2) 

ลงวนัที� 29 พฤศจิกายน 2553 

3.2.3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเ งินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ���� 

3.2.4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเ งินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ���� 

3.2.5. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยวธีิการแบบปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ���� 

3.2.6. มาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม 

3.3. ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางตอ้งสามารถคาํนวณการใชบ้ตัร e-ticket ตามมาตรฐานกลาง

ตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม และสามารถแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัระบบศูนยบ์ริหารจดัการ

รายได้กลาง (CCH) ตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม และศูนยบ์ริหาร

จดัการรายไดก้ลางและระบบผูบ้ริหารจดัการบตัร e-ticket ได ้ 

3.4. ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจะตอ้งสามารถประมวลผลขอ้มูลและจดัทาํรายงานต่าง ๆ 

ตามที� ขสมก.กาํหนดอยา่งนอ้ย ดงันี�  

3.4.1. รายงานการเดินทางของผูโ้ดยสาร และการใชบ้ตัร e-ticket 

3.4.2. รายงานการใชบ้ตัร e-ticket แต่ละประเภท 

3.4.3. รายงานการจาํหน่ายบตัร/เงินสด แยกตามจาํนวนค่าโดยสาร/ผูโ้ดยสาร เพื�อคาํนวฯ

เปอร์เซ็นตก์บัพนกังานขบัรถ 

3.5. ระบบ e-ticket จะตอ้งมีรายงาน เพื�อตรวจสอบรถและอุปกรณ์ที�ยงัไม่ถูกดึงขอ้มูลในแต่ละวนั 

3.6. ระบบ e-ticket จะตอ้งมีรายงานจาํนวนผูโ้ดยสาร และรายไดจ้ากการใชบ้ตัร e-ticket 

3.7. ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางต้องสามารถสํารองข้อมูลแบบออนไลน์ไว้ที� ระบบ

คอมพิวเตอร์ส่วนกลางเป็นเวลา 90 วนั และเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัไดอ้ย่างนอ้ย 1 ปี หรือตาม

มาตรฐานที�ธนาคารแห่งประเทศกาํหนด 
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เอกสารหมายเลข 3 

คุณลกัษณะของอปุกรณ์ระบบบัตรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Ticket) 
 

1. ความต้องการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1. คุณสมบติัทั�วไป 

1.1.1. ระบบจะตอ้งมีความน่าเชื�อถือ (Reliability) ความพร้อมใช ้(Availability) และความ

ปลอดภยั (Safety) สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ  และรวดเร็ว 

1.1.2. ระบบจะตอ้งสามารถใชง้านไดง่้ายและเรียนรู้การใชง้านไดร้วดเร็ว  

1.1.3. สามารถแสดงผลไดท้ั�งภาษาไทย และภาษาองักฤษ บนจอภาพ และพิมพอ์อกทาง

เครื�องพิมพ ์

1.1.4. สามารถขยายระบบหรือเพิ�มความสามารถของระบบไดโ้ดยง่าย (Scalability) โดยผู ้

เสนอราคา  ตอ้งนาํเสนอสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี และรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งที�

นาํมาใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.1.5. ระบบจะตอ้งมีความมั�นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Security) และตอ้งไม่นาํขอ้มูลใน

ระบบไปใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก ขสมก. 

1.2. คุณสมบติัทั�วไปสาํหรับวสัดุและอุปกรณ์ (Hardware) 

1.2.1. อุปกรณ์ที�เสนอตอ้งเป็นของแทแ้ละใหม่ ไม่เคยถูกใชง้านมาก่อน และมีการรับรอง

คุณภาพการใช้งาน จากผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายหรือสถาบนั องคก์รที�มีหนา้ที�รับรอง

โดยตรง 

1.2.2. ใช้วสัดุและอุปกรณ์ที�มีความทนทานสามารถใช้งานไดดี้ในสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย (โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการติดตั�ง เช่น 

ความร้อน ความชื�น ฝุ่ น นํ�า ความสั�นสะเทือน ไฟฟ้าดบั ไฟกระชาก) 

1.2.3. ใช้วสัดุและอุปกรณ์ที�ทนัสมยั อยู่ในสายการผลิต และเจา้ของผลิตภณัฑ์ให้การ

สนบัสนุนอีก 5 ปีเป็นอยา่งนอ้ย 

1.2.4. มีการออกแบบระบบสาํรองและหลีกเลี�ยง Single point of failure อาทิ ระบบไฟฟ้า

สาํรองสาํหรับอุปกรณ์อ่านบตัร e-ticket และอุปกรณ์สนบัสนุน 

1.2.5. มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที�เพียงพอและสามารถรองรับการทาํงานระบบ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความมั�นคงปลอดภยั 

1.2.6. มีการจดัเตรียมอุปกรณ์สํารองและอะไหล่สําหรับระบบหลกัไม่น้อยกว่า � % ให้

เพียงพอกบัการให้บริการตามเงื�อนไขที�กาํหนด โดยจะตอ้งแสดงรายการอุปกรณ์

และอะไหล่ใหข้สมก. รับทราบทุกเดือน 
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1.3. คุณสมบติัทั�วไปสาํหรับระบบสารสนเทศ (Software) 

1.3.1. สามารถใช้งานบนเครื� องคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ที� นํา เสนอได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที�กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื�อสารกาํหนดหรือสูงกวา่ 

1.3.2. ระบบทั�งหมดตอ้งสามารถใชง้านโดยเรียกใชไ้ดจ้ากหนา้จอเดียวกนั (Single Point 

of Access) แลว้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของทุกระบบได ้

1.3.3. มีระบบและเครื�องมือช่วยใหดู้แลบริหารจดัการระบบและเปลี�ยนแปลงค่าต่าง ๆ ใน

ระบบไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นเทคนิค 

1.3.4. มีหนา้จอการทาํงาน (Menu) ที�ง่ายต่อการใชง้าน ในลกัษณะ GUI (Graphical User 

Interface) เช่น หน้าจอบนัทึกขอ้มูล หน้าจอสั�งประมวลผลรายงาน เป็นตน้ โดย

สามารถกาํหนดรูปแบบหนา้จอการทาํงาน (Menu) ในระดบัผูใ้ชง้าน (User) 

1.3.5. สามารถ Import และ Export ขอ้มูลที�อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet TextWord XML 

(Extensible Markup Language) และอื�น ๆ  

1.3.6. สามารถกาํหนดสิทธิผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย ดงันี�  

1) กาํหนดสิทธิในการเขา้ใชง้านระบบ และการเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัที�แตกต่าง

กันได้ เช่น สิทธิในการใช้งานฟังก์ชั�นต่าง ๆ สิทธิการเรียกดูข้อมูล ชั� น

ความลบัขอ้มูล และรายงานต่าง ๆ สิทธิการแกไ้ขขอ้มูล สิทธิในการยกเลิก

รายการ เป็นตน้ 

2) สามารถบนัทึก ตรวจสอบการทาํงานของผูดู้แลระบบ และโปรแกรมใน

ขั�นตอนต่าง ๆ ตามที�กาํหนด เช่น การแก้ไขสิทธิของผูใ้ช้งาน การแก้ไข 

Parameter ต่าง ๆ ในระบบ เป็นตน้ โดยเก็บอยู่ในรูปแบบของ Log ที�แสดง

รายการใหเ้ขา้ใจได ้

3) สามารถปิดการใช้งานระบบ (Log Out) อตัโนมติัเมื�อไม่มีการใช้งานตาม

ระยะเวลาที�กาํหนด 

4) สามารถควบคุมให ้User เปลี�ยนรหสัผา่นตามระยะเวลาที�กาํหนด 

5) สามารถบนัทึก สอบถาม แสดงผล และพิมพร์ายงาน การเขา้ใช้งานระบบ

ของผูใ้ช้งานแต่ละ User ได ้ โดยสามารถแสดงรายละเอียด วนัและเวลาใน

การ Login เขา้ใชง้านระบบ รายละเอียดของการใชง้านระบบ เช่น เพิ�มขอ้มูล

ใหม่ แกไ้ขขอ้มูล เป็นตน้ 

6) สอบถาม แสดงผล และพิมพร์ายงานการ Login เขา้ใช้งานระบบของ User 

โดยสามารถแยกรายละเอียดตามเงื�อนไขต่าง ๆ ได้ เช่น จาํแนกตามวนัที� 

และช่วงเวลาที�ใชง้านระบบ จาํแนกตาม User เป็นตน้ 
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7) สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงานประวติัการบนัทึก แก้ไขข้อมูลจาก

ระบบ โดยแสดงเวลา วนัที� ขอ้มูลที�เพิ�มเติม วนัที�แกไ้ข โดยสามารถติดตาม

ประวติัได้ตามเงื�อนไขต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา ตาม User ที� Login เขา้ใช้งาน

ระบบ เป็นตน้ 

1.3.7. สามารถรองรับการเขา้ใชง้านพร้อมกนัของผูใ้ชง้าน (Concurrent Users) ไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 100 ผูใ้ชง้าน และตอ้งรองรับจาํนวนผูใ้ชง้านไม่นอ้ยกวา่ 250 ผูใ้ชง้าน (Name 

Users) และตอ้งรองรับการเชื�อมโยงขอ้มูลกบัระบบสารสนเทศอื�น ๆ ตามที�ระบุใน

โครงการนี�   

1.3.8. สามารถบริหารจดัการซอฟตแ์วร์ที�มีการเปลี�ยนแปลงจากส่วนกลางได ้

1.3.9. สามารถใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผา่นระบบ Cloud ภายในประเทศไทย

โดยผู ้ให้บริการต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (Information 

technology - Service management) ห รื อ  ISO/IEC 27001 (Information security 

management systems) หรือดีกวา่ 

1.3.10. สามารถใชท้าํงานในลกัษณะ Web-based Application โดยสามารถใชง้านผา่นทาง

ระบบอินเตอร์เน็ตได ้

1.4. การเชื�อมโยงขอ้มูล  

1.4.1. สามารถทาํงานและเชื�อมโยงกบัระบบอื�น ๆ แบบ Web Service โดยตอ้งสนบัสนุน

มาตรฐานการเรียกใช้บริการหรือขอ้มูลมาตรฐานได้ เช่น SOAP (Simple Object 

Access Protocol) WSDL (Web Services Description Language) แ ล ะ  XML 

(Extensible Markup Language) เป็นตน้ 

1.4.2. สามารถทาํงานและเชื�อมโยงกบัระบบอื�น ๆ แบบ text file หรือ csv file หรือ Excel  

1.4.3. สามารถทาํงานและเชื�อมโยงกบัระบบ ไดอ้ยา่งนอ้ยดงันี�  

 

ลาํดับ

ที� 

รายการข้อมูล ระบบต้นทาง ระบบปลายทาง 

1. ขอ้มูลบตัร e-ticket ระบบ e-ticket ระบบ บริหารจดัการบตัร e-ticket 
2. ขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการ

รายได ้และการบริหารการเดินรถ 
ระบบ e-ticket ระบบสารสนเทศสนบัสนุน

บริหารการเดินรถ 
3. ขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการ

รายไดใ้นภาพรวม 
ระบบ e-ticket ขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหาร

จดัการรายไดใ้นภาพรวม 
4. ขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารสิทธิ

ประโยชน์ของพนกังานขบัรถ 
ระบบ e-ticket ขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหาร

จดัการรายไดใ้นภาพรวม 
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1.5. การแบ่งการควบคุมและการแสดงผลขอ้มูล 

1.5.1. สามารถตั�งค่าในการกาํหนดรูปแบบการควบคุมและการแสดงผลขอ้มูลได ้อาทิ  

- สาํนกังานใหญ่สามารถแสดงผลขอ้มูลไดท้ั�งหมด  

- เขตการเดินรถสามารถแสดงผลขอ้มูลไดเ้ฉพาะของเขต  

- กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถสามารถแสดงผลขอ้มูลไดเ้ฉพาะของกลุ่มงาน 

1.5.2. สามารถตั�งค่าในการกาํหนดควบคุมการแกไ้ขขอ้มูลได ้อาทิ 

- สาํนกังานใหญ่สามารถเพิ�ม แกไ้ข และลบขอ้มูลได ้ 

- เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถไม่สามารถเพิ�ม แก้ไข และลบ

ขอ้มูลได ้
 

2. คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องอ่านบัตร บนรถโดยสารประจําทาง 

2.1. สามารถอ่าน/เขียน บตัรแบบไร้สัมผสั (Contactless) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ � แบบไดแ้ก่ 

2.1.1. บตัรแบบ ISO/IEC �����/A อาทิ Mifare Classic, Mifare Ultra-lite, และ DESFire 

2.1.2. บตัรแบบ ISO/IEC �����/B อาทิ Micro-Controller cards 

2.2. ตอ้งรองรับการใชง้าน e-ticket ผา่น NFC (Near Field Communication) ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

2.3. สามารถอ่าน-เขียนบัตร e-ticket และ/หรือตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวง

คมนาคมได ้

2.4. เครื�องอ่านบตัรมีระบบป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลในบตัร Security Access Modules (SAM) 

อยา่งนอ้ย � SAM 

2.5. ตอ้งมีจอ LCD ชนิด TFT ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 นิ�ว สามารถแสดงขอ้มูล เช่น มูลค่าคงเหลือ

ในบตัรโดยสาร และจาํนวนเงินคงเหลือตอ้งจ่าย ให้ผูโ้ดยสารรับทราบ โดยแสดงผลไดท้ั�ง

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  

2.6. สามารถอ่านและประมวลผลบตัร e-ticket ได ้ไม่นอ้ยกวา่ 500 มิลลิวนิาที 

2.7. เครื� องอ่านบตัรต้องมีระบบประมวลผลข้อมูลในบตัรเพื�อทาํการประมวลผลข้อมูล ได้

ภายในตวัเองโดยที�ไม่ตอ้งติดต่อกบัอุปกรณ์อื�น ๆ (แบบ Stand alone)  

2.8. เครื�องอ่านบตัรสามารถรับส่งขอ้มูลผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายไดต้ามมาตรฐาน 

���.��b/g เป็นอยา่งนอ้ย และ/หรือ ผา่นระบบ 3G หรือดีกวา่ได ้

2.9. เครื�องอ่านบตัรตอ้งมีสัญญาณไฟแจง้สถานะต่าง ๆ ของการอ่านและประมวลผลบตัรเพื�อ

ช่วยในการแจง้ถึงสถานะของการอ่านบตัรวา่อ่านขอ้มูลบนบตัรไดส้าํเร็จ หรือไม่ 

2.10. เครื�องอ่านบตัรตอ้งสามารถทาํงานไดที้�อุณหภูมิระหว่าง  10  ถึง �� องศาเซลเซียส และที�

ความชื�นสัมพทัธ์ �� - 95% ตามมาตรฐาน IEC-��-�-� 

2.11. มีนาฬิกาเพื�อการบนัทึกเวลาในการทาํรายการ 
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2.12. มีช่องใส่หน่วยความจาํสาํรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม ชนิด Compact Flash หรือเทียบเท่า 

2.13. ทนต่อการขีดข่วนตามมาตรฐาน ISO ����� (Pencil Test) �-�H 

2.14. สามารถใหเ้สียงแสดงสถานะ การทาํรายการสาํเร็จที�มีความดงัไม่นอ้ยกวา่ �� dB 

2.15. วสัดุภายนอกที�เป็นตวักล่องจะตอ้งเป็นวสัดุที�มีสีในตวัโดยไม่ใชก้ารเคลือบสี 
 

3. คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องอ่านบัตรแบบพกพา สําหรับสายตรวจ 

3.1. เป็นเครื� องอ่าน/เขียนบัตร e-ticket แบบไร้สัมผสั บันทึกข้อมูล และรับส่งข้อมูลผ่าน

เครือข่ายมือถือ เพื�อสามารถสื�อสารกบัศูนยก์ลางโดยตรง (แบบออฟไลน์และออนไลน์) 

เพื�อใหส้ามารถนาํติดตวัไปปฏิบติังานนอกอาคารสถานที�ไดส้ะดวก 

3.2. มีความสามารถในการตรวจสอบการใชง้านบตัรโดยสาร เพื�อใหท้ราบวา่ ผูโ้ดยสารไดช้าํระ

ค่าโดยสารดว้ยบตัรนี�แลว้  

3.3. มีความสามารถในการตรวจสอบสถานะของบตัร ประเภท กลุ่ม เงินคงเหลือ วนัคงเหลือ 

3.4. เครื�องอ่านบตัรมีระบบป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลในบตัร Security Access Modules (SAM) 

อยา่งนอ้ย 2 SAM 

3.5. ประมวลผลกลางเป็น ชนิดไม่ตํ�ากวา่ ��� มิลลิวนิาที 

3.6. มีหน่วยความจาํภายในแบบ Random-Access Memory (RAM) ไม่ตํ�ากวา่ �� MB 

3.7. มีหน่วยความจาํในแบบ Read Only Memory (ROM) ชนิด Flash Memory ไม่ตํ�ากวา่ ��� MB 

3.8. มีจอภาพที�มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ��� x ��� จุด (Pixels) และมีการแสดงผล Graphic 

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ � บรรทดั 

3.9. เป็นเครื�องที�ออกแบบมาให้สามารถเชื�อมต่อกบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือเพื�อใชรั้บส่งขอ้มูล 

ดว้ย �G หรือดีกวา่ โดยไม่ตอ้งต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอก และสามารถเขา้รหสัขอ้มูลในการ

รับส่งตามมาตรฐานกลางตั�วร่วมของกระทรวงคมนาคม เพื�อความปลอดภยัในการรับส่ง

ขอ้มูล 

3.10. สามารถทาํหน้าที�อ่านและเขียนบตัร e-ticket เพื�อคิดค่าโดยสารในแบบเดียวกบัเครื�องอ่าน

บตัรติดตั�งบนรถโดยสารประจาํทาง 

3.11. มีช่องการเชื�อมต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ทั�วไปในแบบ USB Port หรือ RS-��� port หรือ 

Ethernet (LAN) port เพื�อใชใ้นการติดต่อสื�อสารกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ในระบบงาน 

3.12. มีแป้นตวัอกัษรภาษาองักฤษ และตวัเลขเพื�อบนัทึกขอ้มูล (Numeric Keypad and Function 

Key) หรือ ผา่นบนัทึกขอ้มูลผา่นหนา้จอแบบสัมผสั 

3.13. ใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�แบบ Lithium-ion ซึ� งสามารถทาํรายการต่อเนื�อง ไดอ้ยา่งนอ้ย ��� 

รายการ โดยไม่ตอ้งเปลี�ยนแบตเตอรี�  และหรือสามารถอยูใ่นสถานะพร้อมทาํงาน (Standby 

mode) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ �� ชั�วโมง 

3.14. มีการแสดงสถานะของแบตเตอรี�  และเวลาบนหนา้จอ 
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3.15. สามารถเก็บรักษาขอ้มูลและโปรแกรมได ้แมพ้ลงังานจากแบตเตอรี�หมด 

3.16. สามารถใชป้ฏิบติังานในอุณหภูมิระหวา่ง �-�� องศาเซลเซียส 

3.17. มีอุปกรณ์ประจุไฟเขา้แบตเตอรี�  (AC Charger) ที�ใชก้บักระแสไฟฟ้า ���V. ของประเทศไทย  

3.18. ผา่นการรับรองมาตรฐาน PCI PED security standards หรือดีกวา่ 

3.19. มีหน่วยความจาํแบบ Secure Digital Card (SD-Card) ภายในตวัเครื�องอ่านบตัรแบบพกพา 

สาํหรับการสาํรองขอ้มูลเพื�อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลสูญหาย 

3.20. เช่าใชบ้ริการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ แบบไม่จาํกดัปริมาณขอ้มูลที�ส่งตลอด

อายสุัญญาเช่า 
 

4. คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องเกบ็ค่าโดยสาร (Cash box) 

4.1. เป็นอุปกรณ์ที�ทาํจากสแตนเลส หรือวตัถุที�แขง็แรงทนทานต่อการกระแทก ทุบทาํร้าย มีการ

ติดตั�งที�แข็งแรงทนทาน ยากต่อการเคลื�อนยา้ยหรือทาํลาย พร้อมระบบแจง้เตือนกรณีมีการ

กระแทกรุนแรง หรือเคลื�อนยา้ย หรือระบบสายสัญญาณและสายไฟฟ้ามีปัญหา 

4.2. เป็นเครื� องเก็บค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญ ติดตั�งบริเวณด้านข้างของพนักงานขับรถ

โดยสารในรถโดยสารประจาํทาง 

4.3. สามารถรับเหรียญประเทศไทย ไม่นอ้ยกวา่ 5 แบบ โดยทอนเงินได ้

4.4. สามารถรับเหรียญประเทศไทยไดพ้ร้อมกนัไม่นอ้ยกวา่ 20 เหรียญ โดยสามารถนบัจาํนวน

เงินของเหรียญได ้

4.5. ความเร็วในการนบัเหรียญประเทศไทยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 เหรียญต่อวนิาที 

4.6. สามารถคิดอตัราค่าโดยสารตามรูปแบบที� ขสมก. กาํหนดไว ้รวมถึงสามารถทอนเงินได้

การคิดอตัราค่าโดยสารจริง 

4.7. มีกล่องเก็บเงินภายในแยกเหรียญ 

4.8. มีจอแสดงผลแบบ LED  

4.9. สามารถตรวจสอบเหรียญปลอม และจ่ายเหรียญปลอมคืนได ้

4.10. สามารถป้องกนัเหรียญหรือสิ�งแปลกปลอมเขา้เครื�องเก็บค่าโดยสารได ้

4.11. สามารถออกตั�วแบบความร้อน กระดาษเคมี (Thermal Print) ได ้

4.11.1. ใชเ้ทคโนโลยพีิมพแ์บบใชค้วามร้อน (Thermal Line Printing)  

4.11.2. มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 150 มิลลิเมตร/วนิาที  

4.11.3. มีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกวา่ 4 KB 

4.11.4. มีปุ่มควบคุมการเลื�อนกระดาษ และแสดงไฟสถานะของกระดาษที�ตวัเครื�อง  

4.11.5. มีระบบตดักระดาษอตัโนมติั  

4.11.6. รองรับกระดาษมว้น Roll paper diameter ขนาด 50 มิลลิเมตร ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  

4.11.7. มีพอร์ตเชื�อมต่อ USB (Built-in) และ Serial หรือ Parallel หรือ Ethernet 
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4.11.8. ตอ้งสามารถพิมพไ์ดท้ั�งตวัอกัษรไทย อกัษรองักฤษ และภาพ เช่น สัญลกัษณ์ 

4.11.9. รองรับการพิมพ ์รหสั Barcode แบบ EAN 8 ,13, CODE 128 เป็นอยา่งนอ้ย  

4.12. สามารถตรวจนับจาํนวนเงินของเหรียญ และจาํนวนครั� งที�หยอดเหรียญได้ และจดัพิมพ์

สรุปรายงานได ้

4.13. สามารถแสดงสถานะของเครื�องบนหนา้จอของพนกังานขบัรถโดยสารประจาํทางได ้

4.14. มีการตรวจสิ�งแปลกปลอมจากเครื�องเก็บค่าโดยสารและนาํออก 

4.15. มีระบบล๊อคนิรภยัสาํหรับกล่องเก็บเงินภายใน 

4.16. มีพอร์ตรองรับการเชื�อมต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ได ้

4.17. สามารถเชื�อมต่อกบัระบบไฟฟ้าในรถโดยสารประจาํทางได ้

 

5. คุณสมบัติเฉพาะของระบบคอมพวิเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) 

5.1. ทาํหน้าที�เป็นศูนยก์ลางในการควบคุมและเชื�อมโยงอุปกรณ์/ระบบต่าง ๆ ที�ติดตั�งบนรถ 

รวมทั�งสื�อสารกบัศูนยค์วบคุม ซึ� งอาจเป็นอุปกรณ์เฉพาะ หรือเป็นอุปกรณ์ควบรวมกับ

อุปกรณ์อื�นที�ติดตั�งของระบบ e-ticket ได ้

5.2. แสดงขอ้มูลสถานะการทาํงานของอุปกรณ์ที�ติดตั�งภายในรถได ้(อาทิ เปิด/ปิด/Error) 

5.3. มีหน่วยประมวลผลแบบ, หน่วยความจาํ RAM ,พื�นที�เก็บขอ้มูลภายในเครื�องเพียงพอกบั

การใชง้าน และทาํการสาํรองขอ้มูลทั�งหมดไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั 

5.4. เชื�อมต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ บนรถไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์  

5.5. สามารถรองรับการเชื�อมต่อกบัสัญญาณ WiFi  GPRS และ �G  หรือดีกว่า เพื�อรองรับการ

รับ – ส่งขอ้มูลไปยงักลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถได ้

5.6. มีพอร์ตสําหรับเชื�อมต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ภายนอกได้ เพื�อรองรับการดึงข้อมูลของ

ระบบ e-ticket 

5.7. มีระบบจอควบคุมสําหรับพนักงานขบัรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 7 นิ�ว โดยมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงันี�  

5.7.1. มีจอภาพขนาดเพียงพอสาํหรับพนกังานขบัรถสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

5.7.2. สามารถแสดงสถานะบตัร e-ticket ได ้

5.7.3. มีปุ่มหรือฟังกช์ั�นสาํหรับระบบ e-ticket 

5.7.4. สามารถแสดงขอ้มูลแจง้เตือนจากระบบต่าง ๆ 

5.7.5. สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าที�จ่ายบนรถโดยสารประจาํทางได ้
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6. คุณลักษณะเฉพาะของเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานใหญ่ เขตการเดินรถทั�ง 8 เขต และ 

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถทั�ง 24 กลุ่มงาน สําหรับจํานวน 34 เครื�อง 

6.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า � แกน (� Core)  หรือ � แกนเสมือน (� 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ �.2 GHz จาํนวน 1 หน่วย 

6.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  

� MB จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วย 

6.3. มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือดีกวา่ ดงันี�  

6.3.1. เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที�มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 1 GB หรือ 

6.3.2. มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพติดตั�งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphic Processing Unit ที�สามารถใช้หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 1 GB หรือ 

6.3.3. มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพติดตั�งอยู่ภายบนแผงวงจรหลกั แบบ Onboard 

Graphic ที�มีความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 1 GB 

6.4. มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR� หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB  

6.5. มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า � TB 

จาํนวน � หน่วย  

6.6. มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน � หน่วย  

6.7. มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ��/���/���� Base-T หรือดีกว่า 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � ช่อง  

6.8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ ��� : � และมีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

18.5 นิ�ว จาํนวน 1 หน่วย  

6.9. มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 

6.10. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื� องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั� ง และสามารถ

เชื�อมต่อกบัระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได ้

6.11. มีชุดโปรแกรมระบบสํานกังานสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั�งและมีลิขสิทธิ� ถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย 

6.12. เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด ��� VA จาํนวน 1 ชุด โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะอยา่งนอ้ยดงันี�  

6.12.1. กาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ ��� VA (��� Watts)  

6.12.2. สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ �� นาที  
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6.13. จดัหาโต๊ะสําหรับวางเครื�องคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกวา่ 80 ซ.ม. และเกา้อี�  ให้เหมาะสม

กบัการทาํงาน 

 

7. เครื�องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network สําหรับการจัดพมิพ์รายงาน จํานวน 34 เครื�อง 

มีคุณสมบัตอิย่างน้อย ดังนี� 

7.1. มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ ���x��� dpi 

7.2. มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํไม่นอ้ยกวา่ �� หนา้ต่อนาที (ppm) 

7.3. มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ �� หนา้ต่อนาที (ppm) 

7.4. มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ��� MB 

7.5. สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

7.6. มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB �.� หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � ช่อง 

7.7. มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ��/��� Base-T หรือดีกวา่ จาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ � ช่อง หรือ สามารถใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

7.8. สามารถใช้ไดก้บั A�, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า ��� 

แผน่ 

 

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที� 2 

8.1. มีลกัษณะการทาํงานไมน่อ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI Model 

8.2. มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 24 ช่อง 

8.3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทาํงานช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

8.4. สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นทางโปรแกรม Web Browser ได ้

 

9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที� �  

9.1. เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายสําหรับติดตั�งภายนอกอาคารได ้รองรับการรับ – ส่ง

ขอ้มูลระหวา่งรถโดยสารประจาํทาง กบักลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถให้ครอบคลุมพื�นที�และ

เพียงพอต่อการใชง้าน 

9.2. สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IEEE���.�� b, g และ nไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  

9.3. สามารถทาํงานที�คลื�นความถี� �.� GHz หรือดีกวา่ 

9.4. สามารถเขา้รหสัขอ้มูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA� ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

9.5. มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ��/���/���� Base-T หรือดีกว่า 

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ � ช่อง 
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9.6. สามารถทาํงานไดต้ามมาตรฐาน IEEE ���.�af (Power over Ethernet) หรือดีกวา่ 

9.7. สนบัสนุนการทาํงานในลกัษณะ Mesh Networking ภายใตม้าตรฐาน IEEE ���.��s ได ้

9.8. สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นทางโปรแกรม Web Browser ได ้

9.9. รองรับมาตรฐาน IP-67 หรือดีกวา่ 

 

10. เครื�องนับเหรียญสําหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ จํานวนไม่น้อยกว่า 24 เครื�อง 

10.1. เป็นเครื�องนบัเหรียญที�สามารถนบัเหรียญของประเทศไทยชนิดวางตั�งโตะ๊ 

10.2. ลกัษณะเครื�องมีความแขง็แรง ทนทาน สะดวกต่อการใชง้าน และเคลื�อนยา้ยไดส้ะดวก 

10.3. ใช้กบัระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ขนาด 220 – 240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ท ใช้กาํลงัไฟไม่ตํ�า

กวา่ 60 วตัต ์

10.4. ควบคุมการทาํงานของเครื�องดว้ยระบบ Electronic เป็นเครื�องที�มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกบั

การนบัเหรียญปริมาณมาก 

10.5. ใชร้ะบบเซ็นเซอร์ในการคดัแยกเหรียญ 

10.6. ความเร็วในการนบัเหรียญไม่นอ้ยกวา่ 2,000 เหรียญต่อนาที 

10.7. ถาดบรรจุเหรียญ (Hopper) สามารถบรรจุเหรียญได้ไม่น้อยกว่า 10,000 เหรียญ (เหรียญ  

1 บาท) ในคราวเดียวกนั 

10.8. สามารถนับเหรียญที�มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั�งแต่ 14.8 – 34 มม. และความหนาตั�งแต่  

1.0 – 3.4 มม. 

10.9. จานหมุนมีระบบหมุนกลบัอตัโนมติั (Automatic Reverse) เมื�อเหรียญติดขดั 

10.10. มีระบบหน่วยความจาํคงที� สามารถเก็บยอดการนบัระหวา่งการทาํงานได ้

10.11. แสดงการนบัแบบทดยอด และแสดงยอดหนา้ปัทมเ์ป็นตวัเลข ไม่นอ้ยกวา่ 5 หลกั สามารถ

ตั�งการนบัได ้4 หลกั ตั�งจาํนวนการนบัไดถึ้ง 9,999 เหรียญ 

10.12. มีสัญญาณหรือไฟเตือนเมื�อเหรียญครบตามจาํนวนที�ตอ้งการ 

10.13. มีปุ่มตั�งใหเ้ครื�องหยดุนบัไดเ้มื�อครบจาํนวนที�ตอ้งการ 

10.14. มีช่องใส่เหรียญที�มีขนาดเล็กกวา่ที�ตั�งไว ้ใชใ้นการคดัเหรียญออกมา 

10.15. มีช่องระบายความร้อนขณะที�เครื�องทาํงาน เพื�อช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื�องไม่ใหร้้อนจดั 

10.16. มีช่องสาํหรับะบายฝุ่ นขณะเครื�องทาํการนบัเหรียญ 
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11. คุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพวิเตอร์ส่วนกลาง 

11.1. ดาํเนินการจดัหา/ติดตั�งเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สํารองขอ้มูล และระบบ

สารสนเทศที�เกี�ยวขอ้ง ในลกัษณะ Cloud ภายในประเทศไทย เพื�อรองรับระบบสารสนเทศ

ในโครงการนี� ให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยตอ้งสามารถให้บริการ Online ได้ตลอด 24 

ชั�วโมง 

11.2. สามารถใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศผา่นระบบ Cloud โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (Information technology - Service management) หรือ 

ISO/IEC 27001 (Information security management systems) หรือดีกวา่ 

 

12. คุณลกัษณะเฉพาะระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการสําหรับผู้บริหาร (Management Report) 

12.1. รายงานดา้นการปฏิบติัการ 

12.1.1. รายงานรถโดยสารประจาํทางที�มีการใช้งานระบบ และสถิติรายรับ โดยเรียงจาก

หมายเลข คือ รายงานแสดงผลรายละเอียดของจาํนวนผูโ้ดยสารที�มีการใช้งานรถ

โดยสารประจาํทาง และยอดรายรับที�ได้รับ รวมถึง รายงานผูโ้ดยสารที�ใช้รถ

โดยสารประจาํทางสายใดสูงสุด ช่วงเวลาใดมีการใช้งานมากสุด ระยะทางโดย

เฉลี�ยต่อวนัที�ใชข้องผูโ้ดยสาร 

12.2. รายงานความผดิปกติ 

12.2.1. รายงานความผดิปกติของการเดินทางของบตัรเดินทางรายเที�ยว 

12.2.2. รายงานความผดิปกติของการใชง้านบตัร e-ticket 

12.3. รายงานดา้นการเงิน 

12.3.1. รายงานการชําระ และกระทบยอดของการใช้งานบัตร e-ticket  คือ รายงาน

แสดงผลการชาํระ และกระทบยอด ของรายงานการใชง้านบตัร e-ticket ทั�งหมด 

12.3.2. รายงานบตัร e-ticket ที�สามารถใชง้านได ้และรายละเอียดการใชง้าน  

12.3.3. รายงานบตัร e-ticket ที�ไม่สามารถใชง้านได ้และ ในช่วงเวลาที�ยงัสามารถใชง้านได ้

12.3.4. รายงานการใชง้านของบตัร e-ticket ที�กูคื้นกลบัมา  

12.3.5. รายงานการเติมเงินของบตัร e-ticket  

12.3.6. รานงานสรุปผลของการใชง้านบตัรเดินทางรายเที�ยว 

12.3.7. รายงานบตัรเดินทางรายเที�ยวที�สามารถใชง้านได ้และรายละเอียดการใชง้าน  

12.3.8. รายงานบตัรเติมเดินทางรายเที�ยวที�ไม่สามารถใชง้านได ้ 

12.3.9. รายละเอียดรายการการคืนเงินแบบทนัที  

12.3.10. รายละเอียดรายการการคืนเงินที�ถูกปฏิเสธ 

12.3.11. รายละเอียดคาํขอของรายการการคืนเงินที�ถูกปฏิเสธ  
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13. คุณลกัษณะเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ e-ticket  

13.1. ระบบ e-ticket ตอ้งสามารถทาํงานในลกัษณะ On-line และ Off-line กบัเครื�องอ่านบตัรบน

รถโดยสารประจาํทางได ้

13.2. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถดาํเนินการตามวิธีการหักเงินค่าโดยสารจากบตัรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) ได ้

13.3. ระบบสารสนเทศ ตอ้งเชื�อมโยงกบัระบบบริหารจดัการค่าโดยสารของ ขสมก. เพื�อจดัเก็บ

รายไดก้บัหน่วยงานอื�น ๆ หรือ ผูรั้บจา้ง (สถาบนัการเงิน) หรือ มาตรฐานกลางตั�วร่วมของ

กระทรวงคมนาคม ได ้

13.4. ระบบสารสนเทศ ตอ้งเชื�อมโยงกับระบบบญัชีของ ขสมก. ได้และสามารถแลกเปลี�ยน

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

13.5. ระบบสารสนเทศ ต้องเชื�อมโยงกับระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการเดินรถ เพื�อ

แลกเปลี�ยนขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการรายได ้และการบริหารการเดินรถ 

13.6. ระบบสารสนเทศ ตอ้งเชื�อมโยงกบัระบบสารสนเทศสนบัสนุนบริหารองคก์รของ ขสมก.  

เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการรายไดใ้นภาพรวม 

13.7. ระบบสารสนเทศ ตอ้งเชื�อมโยงกบัระบบ บริหารจดัการบตัร e-ticket ของ ขสมก. เพื�อการ

บริหารจดัการบตัร e-ticket ของ ขสมก. 

13.8. ระบบสารสนเทศ ตอ้งเชื�อมโยงกบัศูนยบ์ริหารจดัการรายไดก้ลางของกระทรวงคมนาคม 

(ระบบ Central Clearing House) เพื�อการบริหารจดัการตั�วร่วม 

13.9. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถทาํการกาํหนดและปรับเปลี�ยนการจดัเก็บค่าโดยสารได ้

13.10. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถกาํหนดแนวทางในการคิดค่าโดยสาร/จดัเก็บค่าโดยสารได้

หลากหลายรูปแบบ (Business rule) 

13.11. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถเรียกดูขอ้มูล และ/หรือตรวจสอบขอ้มูลบตัร และสถานะของ

บตัร e-ticket แบบออนไลน์ ไดต้ลอดเวลา 

13.12. ระบบสารสนเทศตอ้งสามารถกาํหนดประเภทของบตัร e-ticket ได้หลากหลายประเภท 

อาทิ บตัรเที�ยวเดียว บตัรรายเดือน บตัรสําหรับขึ�นรถโดยสารประจาํทางฟรี บตัรสําหรับ

ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

13.13. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถบริหารจดัการผูใ้ช้งานบตัร e-ticket ได้ (สร้างบญัชีใหม่ 

เปลี�ยนแปลงบญัชี ลบบญัชี) 

13.14. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงระบบตามระดบัการรักษาความ

ปลอดภยัที� ขสมก. กาํหนดได ้

13.15. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถแจง้เตือนกรณีมีการใชบ้ตัร e-ticket เกินวงเงิน หรือกรณีอื�น 

ๆ ตามที� ขสมก. กาํหนดได ้
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13.16. ระบบสารสนเทศ สามารถเรียกดูผา่นอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์ Tablet ได ้

13.17. ระบบสารสนเทศ ตอ้งสามารถทาํการนาํเขา้/บนัทึกขอ้มูลจากเครื�องเก็บค่าโดยสาร (Cash 

box) พร้อมทั�งสามารถคิดรายไดโ้ดยแยกประเภทของบตัร e-ticket ทั�งหมดและจากเครื�อง

เก็บค่าโดยสาร และรวมรายไดท้ั�งหมดทั�งจากบตัร e-ticket และเครื�องเก็บค่าโดยสารได ้
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เอกสารหมายเลข � 

การรับประกนัและการบํารุงรักษาซ่อมแซม 

1. การรับประกนั 

1.1. ตอ้งดูแล (รับประกนั) ระบบe-ticket (เครื�องคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และอุปกรณ์สนบัสนุน) 

ที�ติดตั�งและส่งมอบในโครงการตลอดอายุสัญญาการเช่า นับตั�งแต่วนัที� ขสมก. รับไวใ้ช้

งานทั�งระบบ  

1.2. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกนั) ตอ้งส่งเจา้หนา้ที� (วศิวกรระบบ) จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คน 

เพื�อสนบัสนุนการใชง้านระบบ เขา้มาประจาํ ณ  ขสมก.  

1.3. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกนั) จะตอ้งดาํเนินการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ ดงันี�  

1.3.1. ตอ้งมีเจา้หน้าที�ทางเทคนิคหรือผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะ เพื�อให้คาํปรึกษาไดต้ลอด 24 

ชั�วโมง ในกรณีที�มีความจาํเป็นเร่งด่วน  ตอ้งส่งเจา้หน้าที�เข้ามาดาํเนินการแก้ไข 

ภายใน 3  ชั�วโมง ณ สถานที�ติดตั�งระบบ (On-Site Support) ตลอดระยะเวลาการเช่า 

(รับประกนั) (ในช่วงเวลาทาํงาน (6.00 – 21.00 น.)) รวมถึงปรับปรุงระบบสารสนเทศ

เพิ�มเติมในกรณีที�ทาง ขสมก. ร้องขอ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม  

1.3.2. การรับแจ้งเหตุ ขัดข้อง (Incident Management) และการแก้ไขปั ญหา (Problem 

Management) 

1) ตอ้งจดัหาศูนยบ์ริการรับและแก้ไขปัญหาเหตุขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่าย อุปกรณ์สนับสนุนและระบบสารสนเทศให้กับ ขสมก. ให้

สามารถแจง้เหตุขดัขอ้งได้ทั�งในเวลาและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั�วโมง 

โดยทางโทรศพัท์ (Hot Line) เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร

จดัการการรับแจง้เหตุขดัขอ้ง (Help Desk System) เมื�อพบความไม่สะดวกความ

ขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านระบบไดต้ามปกติหรือพบความลม้เหลว เพื�อให้ผูแ้จง้

บนัทึกคาํร้องขอให้แกเ้หตุขดัขอ้งดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานทั�งสองฝ่าย รวมทั�ง

สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของการให้บริการได้ และมีระบบ

ฐานข้อมูลอุปกรณ์ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที�อยู่ในสัญญา

บาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข สําหรับเก็บประวติั (Log Book) การซ่อมบาํรุง

อุปกรณ์เหล่านั�น 

2) ทุกครั� งที�มีการให้บริการต่าง ๆ กบั ขสมก.  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งที� ขสมก. 

กําหนด  ต้องจัดทาํเอกสารการให้บริการ ซึ� งระบุถึงวนั เวลาและสถานที�  

วตัถุประสงค์ และกิจกรรมการให้บริการ รวมถึงรายการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงและอุปกรณ์อื�น ๆ ที�ตอ้งนาํเขา้และออกจากสถานที� เพื�อนาํไปแก้ไข

ซ่อมแซม การเปลี�ยนทดแทน หรือกิจกรรมอื�น ๆ เพื�อให้เจ้าหน้าที�ที�ได้รับ
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มอบหมายลงนามรับทราบและอนุมัติก่อนการดาํเนินการ โดยจะต้องมอบ

สําเนาเอกสารการให้บริการดงักล่าว ให้กบั ขสมก. จดัเก็บไวเ้พื�อเป็นหลกัฐาน

อา้งอิงต่อไป  

3) ตอ้งจดัทาํสติ�กเกอร์ซึ� งระบุรายละเอียดการแจง้ศูนยบ์ริการ เมื�อเกิดเหตุขดัขอ้ง

ทั�งในและนอกเวลาราชการ โดยระบุถึงหมายเลขโทรศพัท์ และเว็บไซต์พร้อม

ขอ้ความเตือนให้ผูแ้จ้งขอเลขที�รับแจ้งซ่อมจากศูนยบ์ริการทุกครั� ง และนําไป

ติดตั�งบนเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที�ระบุในสัญญาทุกเครื�อง พร้อมทั�ง

จดัทาํรายละเอียดขั�นตอนการแจง้ขอ้ขดัขอ้ง ระยะเวลาดาํเนินการ และขอ้มูลอื�น ๆ  

ที�เป็นประโยชน์ในการแจง้ขอ้ขดัขอ้ง ส่งให ้ขสมก. และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งที� 

ขสมก. กาํหนดแห่งละ 1 ฉบบั  

4) บนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมและปรับปรุงสถานะการซ่อมลงบนเวบ็ไซต์สําหรับ

การรับแจง้ขอ้ขดัขอ้งทนัทีเมื�อมีการดาํเนินการ 

5) ตอ้งจาํแนกประเภทของการรับแจง้ จาํแนกประเภทของเหตุขดัขอ้งตามประเภท

การใชง้านได ้

6) เจา้หน้าที�ผูรั้บเรื�องของศูนยฯ์ ตอ้งพยายามแกไ้ขเหตุขดัขอ้งที�เกิดขึ�นทนัทีที�รับ

แจ้งเหตุขดัข้อง รวมทั�งให้คาํแนะนําในการตรวจสอบสาเหตุและการแก้ไข

ปัญหาเบื�องตน้ให้แก่ผูแ้จง้เหตุได้ และกรณีเจา้หน้าที�ผูรั้บเรื� องของศูนยฯ์ ไม่

สามารถแก้ไขเหตุขดัขอ้งได้ ผูรั้บแจง้ส่งต่อเหตุขดัขอ้งไปยงัส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 

และส่งเจา้หนา้ที�มาใหบ้ริการ ณ ขสมก.  

7) ในการแกไ้ขเหตุขดัขอ้ง ตอ้งถ่ายโอนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสํารอง  เพื�อให้ระบบ

สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

8) เมื�อดาํเนินการแกไ้ขเหตุขดัขอ้งและ แจง้เหตุขดัขอ้งนั�นให้กบัผูแ้จง้เหตุแลว้ ให้

บนัทึกสาเหตุ (Root Cause) ของเหตุขดัขอ้ง และวิธีการแกไ้ข ซึ� งรวมถึงกรณีมี

เหตุขดัข้องเดิมที� เกิดขึ�นซํ� า เพื�อหาแนวทางป้องกันในการแก้ไขเหตุขดัขอ้ง

อยา่งถาวร 

9) จดัทาํรายงานสรุปผลการรับแจง้เหตุขดัขอ้ง (Incident Management) และการ

แกไ้ขปัญหา (Problem Management) เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

- รายงานผลการรับแจง้เหตุขดัขอ้ง (Incident Management) และการแก้ไข

ปัญหา (Problem Management)   ระยะเวลาดาํเนินการนบัจากเวลาที�ไดรั้บ

แจง้ และ สรุปจาํนวนการแจง้ซ่อมที�ไม่เสร็จตามระยะเวลาที�กาํหนดใน

สัญญา 
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- รายงานขอ้มูลเชิงสถิติที�เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ จาํแนกตามส่วน

ราชการ ไดแ้ก่ จาํนวนผูแ้จง้ซ่อมในแต่ละเดือน ร้อยละของการซ่อมเสร็จ/

ไม่เสร็จทนัเวลา ร้อยละของอุปกรณ์  ที�ต้องรับการแก้ไขที�พบบ่อย 10 

อนัดบัแรก ร้อยละของสาเหตุการชาํรุดเสียหายที�พบบ่อย 10 อนัดบัแรก 

- รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ขดัข้อง เพื�อหาแนวทางป้องกัน ในการ

แกไ้ขเหตุขดัขอ้งอยา่งถาวร 

2. การแก้ไขซ่อมแซม 

2.1. ขอบเขตการแกไ้ขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการใหบ้ริการ Cloud 

2.1.1. ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบสารสนเทศและระบบการให้บริการ Cloud

ในโครงการทั�งหมดใหมี้ประสิทธิภาพและใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

2.1.2. ตอ้งดาํเนินการตามระดบัการให้บริการแกไ้ขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการ

ใหบ้ริการ Cloud 

1) การแก้ไขปัญหาชั�วคราว ต้องดาํเนินการแก้ไขปัญหาชั�วคราว เพื�อให้ระบบ

สามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนื�อง ภายในระยะเวลา 3 ชั�วโมง นบัตั�งแต่เวลาที�รับ

แจง้และใหด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาถาวรต่อไป 

2) การแกไ้ขปัญหาถาวร 

- กรณีการแกไ้ขซ่อมแซมระบบสารสนเทศที�กระทบฟังกช์ั�นใดฟังก์ชั�นหนึ�ง 

(Bug) ตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 3 วนันบัตั�งแต่เวลาที�รับแจง้

รวมทั� งใน และนอกเวลาราชการ พร้อมทั� งจัดทํารายงานการแก้ไข

ซ่อมแซมระบบสารสนเทศให้ ขสมก. รับทราบทุกครั� งที�มีการดาํเนินการ

แลว้เสร็จ 

- กรณีการแก้ไขกระทบต่อโครงสร้างฐานขอ้มูล ตอ้งถ่ายโอนข้อมูลจาก

ฐานขอ้มูลเดิมเขา้สู่โครงสร้างฐานขอ้มูลใหม่ให้ครบถว้น ทนัการณ์ โดย

ไม่คิดมูลค่า 

2.2. ขอบเขตการแกไ้ขซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สนบัสนุน 

2.2.1 ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครื�องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์

สนบัสนุนในโครงการนี�ทั�งหมดใหมี้ประสิทธิภาพและใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

1) จะตอ้งจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์สนบัสนุน ซอฟตแ์วร์ที�

มีคุณสมบติัและประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกวา่ อุปกรณ์ที�ใชง้านอยูส่ํารองไว้

อยา่งเพียงพอ และจดัเก็บไวใ้นสถานที�ที�พร้อมที�จะนาํมาเพื�อใชท้ดแทนไดท้นัที 

2) ต้องดําเนินการตามระดับการให้บริการแก้ไขซ่อมแซมเครื� องคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์สนบัสนุน 
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- กรณีที�สามารถแก้ไขได้ทนัที ตอ้งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา � 

ชั�วโมงรวมทั�งในและนอกเวลาราชการ  

- กรณีที�ไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัที ตอ้งนาํอุปกรณ์สํารองที�มีคุณสมบติัและ

ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกวา่ใหใ้ชง้านทดแทน ภายใน 24 ชั�วโมง 

2.3. ขอบเขตการแกไ้ขซ่อมแซมอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทาง 

2.3.1 ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทางในโครงการนี�

ทั�งหมด ใหมี้ประสิทธิภาพและใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  

2.1.1. จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ทดแทน พร้อมซอฟตแ์วร์ที�มีคุณสมบติัและประสิทธิภาพเทียบเท่า

หรือดีกวา่อุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทางที�ใชง้านอยูส่ํารองไวอ้ยา่งเพียงพอ และ

จดัเก็บไวใ้นสถานที�ที�พร้อมที�จะนาํมาเพื�อใชท้ดแทนไดท้นัที (สําหรับระบบหลกัตอ้ง

สาํรองไม่นอ้ยกวา่ � %) 

2.1.2. ตอ้งดาํเนินการให้บริการแกไ้ขซ่อมแซม/เปลี�ยนอุปกรณ์ทดแทนกบัอุปกรณ์ประจาํรถ

โดยสารประจาํทางตอ้งไม่มีผลกระทบกบัการเดินรถของ ขสมก. และตอ้งแกไ้ขให้

แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 3 ชั�วโมงรวมทั�งในและนอกเวลาราชการ 

 

3 การจัดการการเปลี�ยนแปลง (Change Management) 

3.1 ตอ้งทาํการบนัทึกการร้องขอเปลี�ยนแปลงกระบวนการทาํงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่าย และระบบสารสนเทศของ ขสมก. เมื�อมีการร้องขอให้เปลี�ยนแปลงรายละเอียดการ

ทาํงานของระบบ 

3.2 ตอ้งทาํการประเมินผลการร้องขอเปลี�ยนแปลง ว่ามีผลกระทบกบักระบวนการทาํงาน และ

ระบบในปัจจุบนัหรือไม่  

3.3 ตอ้งดาํเนินการวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงร่วมกบั ขสมก. 

3.3.1 กรณีไม่กระทบกับกระบวนการทาํงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ

โครงสร้างระบบสารสนเทศ ใหด้าํเนินการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงตามการร้องขอ 

3.3.2 กรณีกระทบกบักระบวนการทาํงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโครงสร้าง

ระบบสารสนเทศในภาพรวมของ ขสมก. ให้ดาํเนินการจดัประชุมชี� แจงและนาํเสนอ

ผลกระทบที�จะเกิดขึ�นกบั ขสมก. เพื�อขออนุมติัหรือยกเลิกคาํขอ พร้อมนาํเสนอทางเลือก

อื�นที�เห็นวา่เหมาะสม 

3.4 ตอ้งทาํการติดตามการเปลี�ยนแปลงที� ขสมก. อนุมติัตามขั�นตอนการวเิคราะห์ผลกระทบ 

3.5 ต้องสํารองข้อมูลทางเทคนิคของเวอร์ชั�นปัจจุบัน ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลงลงใน

ซอฟตแ์วร์เพื�อจดัการ Configuration และ Software Version (Test Version) 
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3.6 ตอ้งทาํการทดสอบก่อนดาํเนินการเปลี�ยนแปลงและจดัเก็บขอ้มูลทางเทคนิค ในส่วนที�มีการ

ทดสอบลงในซอฟตแ์วร์เพื�อจดัการ Configuration และ Software Version (Test Version) 

3.7 เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงต้องจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคในส่วนที�มีการเปลี�ยนแปลงลงใน

ซอฟตแ์วร์เพื�อจดัการ Configuration และ Software Version (Release Version) 

3.8 ต้องจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการการเปลี� ยนแปลง (Change Management) โดยมี

รายละเอียดดงันี�  

3.8.1 รายละเอียดการเปลี�ยนแปลง และประเภทการเปลี�ยนแปลง 

3.8.2 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง 

3.8.3 ผลการดาํเนินการเปลี�ยนแปลง 

3.8.4 รายละเอียดเอกสารทางเทคนิคเฉพาะส่วนที�มีการเปลี�ยนแปลง ไดแ้ก่  

1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูล  

2) Source Code เฉพาะส่วนที�มีการพฒันาระบบงานใหม ่

3) เอกสารการติดตั� งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer and 

Network Configuration)  

4) เอกสารการติดตั�งอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทาง 

5) แผนผงัหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเชื�อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย (System Diagram) 

6) แผนผงัการติดตั� งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (System 

Layout) 

7) แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทาง 

8) แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์สนบัสนุนในโครงการ 

 

4 บํารุงรักษาเพื�อป้องกนั (Preventive Maintenance)  

 ระบบที�จดัหาในโครงการ ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบการทาํงานของระบบทั�งหมดให้สามารถทาํงาน

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ สถานที�ติดตั� ง อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยจะต้องจัดทาํแผนการ

บาํรุงรักษาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � เดือน 

5 การคิดค่าปรับ 

1. กรณีไม่ส่งมอบตามกาํหนด  

ผูช้นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติดตั�งระบบที�เช่าไดต้ามระยะเวลาที�กาํหนด 

องคก์ารจะคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ �.�� ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน 

2. กรณีอุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย  ใหเ้ป็นตามเอกสารหมายเลข �   
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เอกสารหมายเลข 5 

การสาธิตระบบ (Proof of Concept) 

การสาธิตระบบเป็นส่วนหนึ� งในการพิจารณาผลของข้อเสนอโครงการฯ ผูเ้สนอราคาต้องส่ง

ขอ้เสนอเพื�อรับการพิจารณาและตอ้งได้รับการประกาศผลการผ่านคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาตาม

เอกสารแนบ 1 และรายละเอียดด้านเทคนิคตามคุณลกัษณะเฉพาะ จึงสามารถนาํเสนอการสาธิตระบบที�

มีความสามารถครบถว้นตามขอ้กาํหนดและตอ้งผ่านการพิจารณาของ  ขสมก. จึงมีสิทธิเขา้ร่วมเสนอราคา 

การพิจารณาผลการสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC ) อยา่งนอ้ย ดงันี�  

1. ระบบ ที�จดัทาํการสาธิตระบบ (Proof Of Concept) ตอ้งเป็นอุปกรณ์/ระบบเดียวกบัที�เสนอใน

โครงการ  

2. ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการนาํเครื�องอ่านบตัร e-ticket บนรถโดยสารประจาํทาง และระบบ e-ticket 

มาติดตั�งชั�วคราวในพื�นที�ที� ขสมก. กาํหนดให้ โดยทาง ขสมก. จะตดัเตรียมสถานที� และระบบ

ไฟฟ้าให้ เท่านั�น ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื�อให้สามารถทาํการสาธิตระบบ

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

3. เกณฑก์ารพิจารณาประกอบดว้ย 

1) ความถูกตอ้งแม่นยาํของระบบ e-ticket (ทั�งฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ระบบ) 

2) ความเร็วในการส่ง/ประมวลผลขอ้มูล 

3) ประสิทธิภาพของระบบ 

4) การจดัทาํรายงานสรุปของระบบ e-ticket 

5) ฟังกช์ั�นเสริมหรือขอ้เสนอที�เป็นประโยชน์กบัระบบ  

4. หวัขอ้การสาธิตระบบ อยา่งนอ้ย ดงันี�  

1) ทําการแยกประเภทของบัตร e-ticket แต่ละประเภท (บัตร e-ticket แบบบุคคลทั�วไป 

(Anonymous) บตัรแบบลงทะเบียน (Registered) บตัรแบบส่วนบุคคล (Personalized) และ

บตัรพนกังาน) 

2) ทาํการหักค่าโดยสารแบบอตัราเดียวตลอดสาย (Flat Fare) และแบบระยะทาง (Distance 

based Fare) และแบบเที�ยวหรือเหมาจ่าย 

3) ทาํการหกัค่าโดยสารตามขอบเขตงานของโครงการนี�  

4) จดัทาํรายงานสรุปใชบ้ตัร e-ticket ทั�งหมด 

5) ผูเ้สนอราคานาํเสนอขอ้เสนออื�น ๆ ที�เป็นประโยชน์กบัระบบ e-ticket 

5. ระยะเวลาการทดสอบระบบ ประมาณ 3 ชั�วโมง 

โดยผูเ้สนอราคาตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินการนาํเสนอแนวคิดและคุณสมบตัิของระบบ (Proof 

of Concept) ของแต่ละอุปกรณ์/ระบบไม่น้อยกว่า �� % 

......................................................  
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เอกสารประกวดราคาด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที�                /2560 

โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์  

ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ลงวนัที�                  มกราคม    2560 

................................... 

 

            องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ "องคก์าร" มีความประสงคจ์ะประกวดราคา

เช่าระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ� งพสัดุที�จะเช่านี�ตอ้งเป็น

ของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใชง้านไดท้นัที และมีคุณลกัษณะ

เฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�  โดยมีขอ้แนะนาํ

และขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี�   

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  ประกอบดว้ย 

1.1.1. ขอบเขตการดาํเนินงานของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา

(เอกสารหมายเลข �) 

1.1.2. วธีิการทาํงานหลกัของระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)       

(เอกสารหมายเลข �) 

1.1.3. รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข �) 

1.1.4. การรับประกนัและการบาํรุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข �) 

1.1.5. การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข �) 

  1.2 แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.3 หนงัสือแสดงเงื�อนไขการเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  

  1.4 แบบสัญญาเช่า 

  1.5 แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

                     (1) หลกัประกนัซอง 

                     (2) หลกัประกนัสัญญา 

                1.6  บทนิยาม 

                    (1) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิ� เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                   (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                1.7 แบบบญัชีเอกสาร 

                    (1) บญัชีเอกสารส่วนที� 1 
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                     (2) บญัชีเอกสารส่วนที� 2                                             

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

2.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพใหเ้ช่าพสัดุที�ประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทาง

ราชการ และไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ  

2.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอ

ราคารายอื�น และ/หรือ ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั

ราคาอยา่งเป็นธรรม  

2.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ไดรั้บเอกสิทธิ� หรือคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น  

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ� งได้ดาํเนินการ

จดัซื�อจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

2.8 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย 

หรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย ที�ร่วมทุนระหวา่งนิติบุคคลไทยดว้ยกนั 

หรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมคา้มาพร้อมกบั

เอกสารเสนอราคา  ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม 

   หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ 

ที�ร่วมทุนระหวา่งนิติบุคคลไทยดว้ยกนัหรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วม

ทาํงานจะตอ้งกาํหนดบริษทัหลกั (Lead Firm) ซึ� งเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอ

ราคากบัทางองคก์าร โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมคา้หรือร่วมทาํงานมาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา ทั�งนี�  

นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม  

   นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอาํนาจให้นิติ

บุคคลใดลงนามแทนได ้โดยใหแ้นบใบมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ครบถว้นดว้ย 
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2.9 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ� งประสงค์จะเสนอราคาที�เขา้ร่วมในกลุ่มกิจการร่วมคา้ 

(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ไม่สามารถยื�นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง 

หรือร่วมกบันิติบุคคลอื�นหรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานอื�นไดอี้ก และจะเปลี�ยนแปลง

นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมคา้หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานในภายหลงัไม่ได ้

2.10 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูที้�มีรายชื�อเป็นผูซื้�อเอกสารประกวดราคาซื�อ ดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�จากองคก์าร 

2.11 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ� งกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน � เดือน นบัจนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคา 

2.12 ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านระบบตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) 

สําหรับรถโดยสารประจาํทาง จาํนวนไม่น้อยกว่า 500 คนั ในระยะเวลาไม่เกิน � ปีนบัจากวนัที�ลงนามใน

สัญญา จนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคานี�  โดยผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งแสดงหลกัฐานตน้ฉบบั หรือ

สําเนาสัญญาของงาน และหนงัสือรับรองผลงานดงักล่าวมาแสดงในวนัยื�นซองประกวดราคาพร้อมชื�อและ

เบอร์โทรศพัทข์องเจา้ของผลงานที�สามารถติดต่อได ้ 

 ในกรณีที�เป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน 

(Consortium) ผลงานตามกรณีที�หนึ� งหรือกรณีที�สองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริษทัผูเ้ขา้ร่วม โดยตอ้งมี

บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ใชผ้ลงานของผูเ้ขา้ร่วมคา้รายใด 

2.13 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ บญัชี ค (3) (e-Money บญัชี ค) ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ภายใตเ้งื�อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ในกรณีที�เป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน 

(Consortium) กลุ่มบริษทัผูเ้ขา้ร่วมรายใดรายหนึ�งตอ้งมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ บญัชี ค (3)  

2.14 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูผ้ลิตหรือเป็นบริษทัที�ได้รับหนังสือแต่งตั�งให้

เป็นตวัแทนจาํหน่ายจากบริษทัสาขาของผูผ้ลิตในประเทศไทย หรือกรณีที�ไม่มีบริษทัสาขาในประเทศไทย 

ให้ใช้หนังสือแต่งตั�งจากตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผูผ้ลิตโดยตรงว่า

อุปกรณ์ที�นาํเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน และอยูใ่นสายการผลิต 

2.15 ผู ้ประส งค์จะ เสนอรา คาต้อง จัดทํา เอก สาร เป รียบ เที ยบราย ละเ อีย ดคุ ณ

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑที์�กาํหนดขา้งตน้ทั�งหมดโดยระบุเอกสารอา้งอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกตอ้ง และตอ้งขีด

เส้นใตร้ะบุหมายเลขขอ้ที�อา้งอิงให้ชัดเจน โดยจดัทาํสําเนาจาํนวน 5 ชุด (ตวัจริง 1 ชุด และสําเนา 4 ชุด) 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพสงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไม่ขีดเส้นใตร้ะบุหมายเลข ใน

เอกสารอา้งอิง แคต็ตาล็อก ตามตวัอยา่งดา้นล่าง 
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 กรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคามีเอกสารหลักฐานที�ใช้ประกอบการอ้างอิงที�เป็น

ภาษาต่างประเทศที�ไม่ใช่ภาษาองักฤษตอ้งแปลเป็นภาษาไทย การรับรองคาํถูกตอ้งขอคาํแปลเป็นภาษาไทย 

ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ����) ออกตามความในพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 

���� มาตรา �� วรรคสอง ขอ้ � การรับรองความถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย พร้อมลงนามรับรองความ

ถูกตอ้งในการแปลเอกสารนั�นแนบดว้ย  

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทยีบ 

รายละเอียดที�     

ขสมก.กาํหนด 

รายละเอียดที�ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอ

ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด

ที� ขสมก.กาํหนด 

ดีกวา่รายละเอียด

ที�ขสมก.กาํหนด 

เอกสารอา้งอิง 

(ระบุเลขที�หนา้) 

     

หมายเหตุ     ผู้ ยื�นข้อเสนอ ต้องแนบแผ่น CD-ROM ที�มี File (MS Word หรือ MS Excel) ของเอกสารตาราง

เปรียบเทียบ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้�     

                               ชื�อผูติ้ดต่อ ......................................... โทรศพัท ์............................................. 

 

3. หลกัฐานการเสนอราคา                               

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที� 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

 (1)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                        (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง       

 (2) ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติ

บุคคล ให้ยื�นสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สําเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

 (�) ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 

ให้ยื�นสาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้

ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล

ใหย้ื�นเอกสารตามที�ระบุไวใ้น (1)                                                                                                        
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                              (4) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม (ถา้มี)  

                          (5) บญัชีเอกสารส่วนที� 1 ทั�งหมดที�ไดย้ื�น ตามแบบในขอ้ 1.7 (1) 

3.2 ส่วนที� 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี�  

 (1) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะโครงการเช่า

ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ดว้ยวธีิการทางอิเลคทรอนิกส์ ตามขอ้ 4.4  

 (2) หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้ง

ลงนามพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 

 (3) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน  

                   (4) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ � 

 (5) แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 (�) เอกสารตามขอ้ �.�, �.�, �.��, �.��, �.��, �.��, �.�� 

 (�) เอกสารหลักฐานที�ใช้ประกอบการอ้างอิงที� เป็นภาษาต่างประเทศที�ไม่ใช่

ภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทย การรับรองคําถูกต้องขอคําแปลเป็นภาษาไทย ให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวง (พ.ศ. ����) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ���� มาตรา 

�� วรรคสอง ขอ้ � การรับรองความถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย ใหก้ระทาํโดย 

  (�) คนไทยที�จบการศึกษาในระดบัไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรี ในหลกัสูตรที�ใช้

ภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นเป็นภาษาในการเรียนการสอน 

  (�) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเป็นผูส้อนภาษาที�

ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบนัการศึกษาดงักล่าว 

  (�) สถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศที�ตั� งอยู่ในประเทศไทย โดย

ประกาศนั�นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นเป็นภาษาราชการ 

  (�) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

 หากดาํเนินการตาม (�)หรือ(�)หรือ(�)หรือ(�) ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานมาแสดงในวนั

ยื�นซองประกวดราคา   

 (8) บญัชีเอกสารส่วนที� 2 ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ 1.7(2) 

   

4. การเสนอราคา 

4.1 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งยื�นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวด

ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื�อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ�น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อของ

ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน  
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4.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ��� วนั นับแต่วนั

ยืนยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคานั�น ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้ง

รับผดิชอบราคาที�ตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้ 

4.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน ��� วนั นบัถดัจาก

วนัลงนามในสัญญาเช่า 

4.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมเอกสารส่วนที� 1 และเอกสารส่วนที� 2 เพื�อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนี�  

องคก์ารจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแค็ตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู

ตน้ฉบบัแค็ตตาล็อก ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ

ภายใน � วนั 

4.5 ก่อนยื�นเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอ

ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาเช่า

ทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์    

4.6 ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื�นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที้�หน้าซองว่า 

“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที�......../����”  ยื�นต่อ

คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวนัที� ...........................................ตั�งแต่เวลา.............................

น. ถึงเวลา........................น.  ณ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที� 131 ถนนศูนยว์ฒันธรรม  เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้

องคก์ารจะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด  

 คณะกรรมการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น 

หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบ

ขอ้เสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือวิธีอื�นใดที�มีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบ

แลว้..................................... 
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 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ วา่มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา กระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง

การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม ขอ้ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้

สิทธิเสนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา  และองค์การจะพิจารณา ลงโทษผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน 

 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกัน

ระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม หรือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อ

หัวหน้าหน่วยงานที�จดัหาพสัดุ ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที�ได้รับแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การ

วนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาพสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่าด้วย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จภายในเวลาที�กาํหนดไว ้

คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือ

ติดต่อสื�อสารกับบุคคลอื�น และเมื�อแก้ไขขอ้ขดัขอ้งแล้วจะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก

ขั�นตอนที�คา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งสิ�นสุด

กระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคา

จะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งยกเลิก

กระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลา และสถานที�เพื�อเริ�มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้

ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่าง

การประกวดราคาฯ เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองคก์าร     

4.7 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั

ดงันี�    

(1)  ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงื�อนไขการเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที�ไดย้ื�นมากบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้ง

เริ�มตน้ที�  ราคา �,���,���,���.- บาท   

(3)  ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
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(4)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอ

ราคาตามวนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนด 

(5)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที�มาลงทะเบียนแลว้ ตอ้ง LOG IN เขา้สู่ระบบ 

(6)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที� LOG IN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดย

ราคาที�เสนอในการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งตํ�ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด

ราคาฯ และจะตอ้งเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ �,���,���.- บาท จากราคาสูงสุดใน

การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั� งถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาครั� งละไม่นอ้ยกว่า �,���,���.- บาท 

จากราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้ 

(7)  หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯเสร็จสิ�น

แล้ว จะตอ้งยืนยนัราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยืนยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอ

หลงัสุด 

(8)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี�จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

(�)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัที�........................................ตั�งแต่

เวลา...........................น. เป็นตน้ไป ทั�งนี�  จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้ วนั เวลา และสถานที�เสนอราคา         

(บก.005) ใหท้ราบต่อไป 

(10) ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอ

ราคาของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที�แสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th และผูมี้สิทธิ

เสนอราคาตอ้งทาํการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาํหนดวนัเสนอราคาที�เวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 

        

5. หลกัประกนัซอง 

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค 

จาํนวน ��,���,���.�� บาท (แปดสิบเกา้ลา้นสามแสนสามหมื�นบาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมี

ระยะเวลาการคํ�าประกนั ตั�งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยืนราคา  

โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�                                     

5.1 เงินสด 

5.2 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิค หรือก่อนหนา้วนันั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ  

5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ 

�.�(�) 
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5.4 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์�ไดรั้บอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซึ� งไดแ้จง้เวียนชื�อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนั

ดงัระบุในขอ้ �.�(�) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันซองตามข้อนี�  องค์การจะคืนให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้ ํ� า

ประกนัภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที�

คดัเลือกไว ้ซึ� งเสนอราคาตํ�าสุด จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้

ผกูพนัแลว้ 

           การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ย 

 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

6.1 ในการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การจะพิจารณาตดัสิน

ดว้ยราคารวมตํ�าสุด 

6.2 หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื�นหลกัฐาน

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ � แลว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงค์

จะเสนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของ

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�

พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารเท่านั�น  

6.3 องคก์ารสงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่น

ผนั ในกรณีดงัต่อไปนี�  

(1) ไม่ปรากฏชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวด

ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ขององคก์าร 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประกวด

ราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น 

6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํ

สัญญาคณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาชี� แจงขอ้เท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้ องคก์ารมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่

ทาํสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
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6.5 องค์การทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด  หรือราคาหนึ� งราคาใด หรือราคาที�

เสนอทั�งหมดก็ได ้หรืออาจพิจารณาเลือกเช่าในจาํนวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา 

ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารเป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั�งองค์การจะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้

สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต 

เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ที�มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผูมี้สิทธิเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูมี้สิทธิเสนอราคากับผู ้

ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู ้

มีสิทธิเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.� องค์การมี

อาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั�น

เป็นผูทิ้�งงาน 

 

7. การทาํสัญญา 

  ผูช้นะการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญากบัองคก์ารภายใน 7 

วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาในวนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของราคาทั�งหมดที�ประมูลได ้ให้องคก์ารยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�ง

อย่างใด ตาม ขอ้ 5  หลกัประกนัสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการ

ประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 

 

8. อตัราค่าปรับ  

8.1 กรณีไม่ส่งมอบตามกาํหนด  

ผูช้นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติดตั�งระบบที�เช่าไดต้ามระยะเวลาที�

กาํหนด องคก์ารจะคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ �.�� ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน 

8.2 กรณีอุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย  ใหเ้ป็นตามเอกสารหมายเลข �   

 

9 การจ่ายเงิน 

9.1 องค์การจะจ่ายเงินค่าเช่าจาํนวน 800 คนัแรกเมื�อคณะกรรมการตรวจรับไดท้าํการ

ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ที�ติดตั�งงานในงวดที� � เรียบร้อยแลว้  
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9.2 องคก์ารจะจ่ายเงินค่าเช่าจาํนวน 1,800 คนัแรกเมื�อคณะกรรมการตรวจรับไดท้าํการ

ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ที�ติดตั�งงานในงวดที� 2 เรียบร้อยแลว้  

9.3 องคก์ารจะคิดค่าเช่าเป็นรายวนัและจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื�อคณะกรรมการตรวจการ

เช่าไดร้ายงานผลการตรวจการเช่าระบบและอุปกรณ์เรียบร้อยแลว้ 

 

10 การรับประกนัและบํารุงรักษาซ่อมแซม 

เป็นไปตามเอกสารหมายเลข � 

 

11 การส่งมอบ 

 ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งส่งมอบ ระบบ e-ticket สาํหรับรถโดยสารประจาํทาง 

จาํนวน 2,600 คนั พร้อมระบบสารสนเทศ รวมทั�งอุปกรณ์สนบัสนุนอื�น ๆ ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ ณ 

สถานที�ที�ขสมก. กาํหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

รายละเอียดตามตารางต่อไปนี�  

งวดที� ขอบเขต/สิ�งที�ส่งมอบ ระยะเวลา 

1 ติดตั�งระบบ e-Ticket สาํหรับรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 800 คนั  

รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�จาํเป็นเพื�อให้ระบบ e-Ticket 

ของโครงการนี�สามารถใชง้านไดบ้างส่วน 

ภายในระยะเวลา  

180 วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสัญญา  

2. ติดตั�งระบบ e-Ticket สาํหรับรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 1,800 คนั 

รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทั�งหมดที�นาํเสนอในโครงการนี�  

ภายในระยะเวลา  

360 วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสัญญา 
 

12 การบอกเลกิสัญญา 

 หากการติดตั�งระบบที�เสนอมาทั�งหมด ไม่สําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาสัญญาอนัเกิดจากการ

กระทาํของผูช้นะการประกวดราคา ขสมก.มีสิทธิที�จะจา้งบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาดาํเนินการแทนได ้

โดยผูช้นะการประกวดราคา ตอ้งเป็นผูว้่าจา้งและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั�งหมดรวมถึงระยะเวลาแลว้เสร็จตามที� 

ขสมก. กาํหนด  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ  และรวมถึงค่าปรับต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าที�กาํหนดไว ้ในระหว่างที�

องค์การย ังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู ้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาต่อไปได ้องคก์ารจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนัหรือ

เรียกร้องจากธนาคารผู ้ออกหนังสือคํ� าประกันให้ชดใช้ราคาที� เพิ�มขึ� น ในกรณีที�ต้องดําเนินการใหม่

นอกเหนือจากการปรับจนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดด้ว้ย 
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13 ข้อสงวนสิทธิ�ในการเสนอราคาและอื�น ๆ 

13.1 เงื�อนไขต่าง ๆ ขา้งตน้ที�กาํหนดให้ส่งมาพร้อมกบัการยื�นเอกสารของการประมูลใน

ครั� งนี� ใหถื้อเป็น เงื�อนไขสาํคญั  ขสมก.สงวนสิทธ์จะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาที�ส่งเอกสารดงักล่าวมาไม่ครบ 

13.2 เมื�อองค์การไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เช่า และไดต้กลงเช่าสิ�งของตามการ

ประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของเขา้มาจากต่างประเทศ 

และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึ� งเป็นผูใ้ห้เช่าจะต้องปฏิบติัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพณิชยน์าว ีดงันี�     

 (1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า ภายใน 

7 วนั นับตั�งแต่วนัที�ผูใ้ห้เช่าสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้

 (2) จดัการให้สิ�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ

ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณิชยน์าวีให้บรรทุกสิ�งของนั�น โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของ

ลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

 (3) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี

13.3 ผูเ้สนอราคาซึ� งได้ยื�นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ

องคก์าร แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาแลว้ตอ้ง

เขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้  4.� (�) (�) (�) และ (7) มิฉะนั�น

องคก์ารจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งอาจ

พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม        

13.4 ผูเ้สนอราคาซึ� งองคก์ารไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�

องคก์ารกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 องคก์ารจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั

ซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น ๆ (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้�งงาน

ตามระเบียบขององคก์าร                                                                                                

  กรณีองค์การมีความจาํเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาํหนดเวลาดงักล่าวผูช้นะการ

เสนอราคายนิยอมเลื�อนเวลาทุกครั� ง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั�งสิ�น      

13.5 องค์การสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของ สาํนกัอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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13.6 องค์การทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่คดัเลือกขอ้เสนอหรือจะยกเลิกโครงการเช่าระบบ

บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ที�ยงัมิไดล้งนามในสัญญาไดทุ้กเมื�อ และองคก์ารทรงไวซึ้� งสิทธิที�

จะยกเลิกการทาํสัญญาเช่าระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ จากผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูช้นะ

การประกวดราคาได้ทุกเมื�อ โดยผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูช้นะการประกวดราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายใด ๆ จากองคก์าร 

14 ปัญหาการขัดแย้งหรือการตีความ 

ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งตีความขอ้ใด หรือมีขอ้ความใดที�โตแ้ยง้ในประกาศประกวด

ราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื�นใดก็ตาม ซึ� งมีความจาํเป็นตอ้งวินิจฉยัตดัสิน เพื�อให้การ

ประกวดราคาครั� งนี� เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร องคก์ารสงวนสิทธิที�จะเป็นผู ้

ตีความ และวนิิจฉยัขอ้ขดัแยง้ ซึ� งใหถื้อเป็นอนัเด็ดขาดและถึงที�สุด 

  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

.............../.................../............. 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
๑.  ชื่อโครงการ  เชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ (e-Ticket) ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
     /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
ราคาจากบริษัทท่ีปรึกษาโครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวมของ สนข จึงใชราคาจากบริษัทท่ีปรึกษาฯ
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 จารุภูม ิ   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   นางสาวรชัน ี ลออทรัพยาภัทร  รักษาการ ผูอํานวยการสํานักบริการและจัดซื้อ 
     ๕.๘   นางสาวเกษริน   สินวิสูตร  รักษาการ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๙   นางกนกวรรณ   วงษขาว  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๔ 
      
 
 
 


