
ร่าง TOR - 4 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)  พร้อมติดตั�ง 

ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

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

 

1. ความเป็นมา  

 ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื�อวนัที� �� ธันวาคม ���� มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม

ดาํเนินการเกี�ยวกบั การศึกษาแนวทางและกาํหนดมาตรการในการนาํเทคโนโลยีระบบกาํหนดตาํแหน่งบน

โลก (Global Positioning System: GPS) มาใช้ติดตั�งกับรถสาธารณะ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุม 

รวมทั�งเป็นการ ตรวจสอบ และยกระดบัความปลอดภยัซึ� งจะช่วยแกไ้ขปัญหาและลดอุบติัเหตุในการเดินทาง

ลงได ้  

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงมีนโยบายนาํเทคโนโลยีระบบติดตามรถโดยสารประจาํ

ทางผา่นดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) มาใชก้บัรถโดยสารประจาํทาง เพื�อเพิ�มความสามารถใน

การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการขบัรถโดยสาร อนัจะนาํมาซึ� งความปลอดภยัต่อชีวิต

และทรัพย์สินของผูใ้ช้บริการ และผูใ้ช้รถใช้ถนนทั�วไป อีกทั�งยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดความมั�นใจและ

ภาพลกัษณ์ที�ดีในการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และเพื�อให้เป็นไปตามแผนฟื� นฟูกิจการ 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

2. วตัถุประสงค์  

2.1 เพื�อจดัหาระบบ GPS บนรถโดยสาร พร้อมติดตั�งจอภาพอจัฉริยะบริเวณป้ายหยุดรถ

โดยสาร 

2.2 เพื�อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การเดินรถขององคก์าร 

2.3 เพื�อความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ 

2.4 เพื�อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจและเกิดความเชื�อมั�นในการใชบ้ริการ 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา   

3.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพใหเ้ช่าพสัดุที�ประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทาง

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

ตามระเบียบของทางราชการ  
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3.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

รายอื�น และ/หรือ ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรม  

3.4 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ไดรั้บเอกสิทธิ� หรือคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น  

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อจดั

จ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

3.7 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

3.8 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย หรือ

กลุ่มกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย ที�ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยดว้ยกนั หรือ

นิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมคา้มาพร้อมกบัเอกสาร

เสนอราคา  ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม 

   หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ที�

ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกนัหรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วม

ทาํงานจะตอ้งกาํหนดบริษทัหลกั (Lead Firm) ซึ� งเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคา

กบัทางองค์การ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมคา้หรือร่วมทาํงานมาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา ทั�งนี�  นิติ

บุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม  

   นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอาํนาจให้นิติบุคคล

ใดลงนามแทนได ้โดยใหแ้นบใบมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ครบถว้นดว้ย 

3.9 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ� งประสงค์จะเสนอราคาที�เข้าร่วมในกลุ่มกิจการร่วมค้า 

(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ไม่สามารถยื�นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง 

หรือร่วมกบันิติบุคคลอื�นหรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานอื�นไดอี้ก และจะเปลี�ยนแปลง

นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมคา้หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานในภายหลงัไม่ได ้

3.10 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูที้�มีรายชื�อเป็นผูซื้�อเอกสารประกวดราคาซื�อ ดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�จากองคก์าร 
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3.11 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ� งกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน � เดือน นบัจนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคา 

3.12 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งมีผลงานดงันี�  

 กรณีที� � มีผลงานพฒันาและติดตั�งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารอย่าง

นอ้ย 2 สัญญา และมีประสบการณ์ดา้นระบบบริหารจดัการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบติดตาม

ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) อยา่งนอ้ย � สัญญา ให้กบัหน่วยงานราชการ องคก์รของรัฐ หรือเอกชน

ที�องคก์ารเชื�อถือไดข้นาดใหญ่ และเป็นผลงานที�ดาํเนินการเสร็จแลว้ ในระยะเวลาไม่เกิน � ปีนบัจากวนัที�ลง

นามในสัญญา จนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคานี�  หรือ  

 กรณีที� � มีผลงานดา้นการบริหารจดัการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบ

ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จาํนวนรถรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ �,��� คนั ในประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน � ปีนบัจากวนัที�ลงนามในสัญญา จนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคานี�  โดยผู ้

ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลกัฐานตน้ฉบบั หรือสําเนาสัญญาของงาน หรือหนังสือรับรองผลงาน

ดงักล่าวมาแสดงในวนัยื�นซองประกวดราคาพร้อมชื�อและเบอร์โทรศพัทข์องเจา้ของผลงานที�สามารถติดต่อได ้

 ในกรณีที� เป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทํางาน 

(Consortium) ผลงานตามกรณีที�หนึ� งหรือกรณีที�สองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริษทัผูเ้ขา้ร่วม โดยตอ้งมี

บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ใชผ้ลงานของผูเ้ขา้ร่วมคา้รายใด 

3.13 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูผ้ลิตหรือเป็นบริษทัที�ไดรั้บหนงัสือแต่งตั�งให้เป็น

ตวัแทนจาํหน่ายจากบริษทัสาขาของผูผ้ลิตในประเทศไทย หรือกรณีที�ไม่มีบริษทัสาขาในประเทศไทย ให้ใช้

หนังสือแต่งตั�งจากตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศได ้โดยได้รับการรับรองจากผูผ้ลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ที�

นาํเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน และอยูใ่นสายการผลิต 

3.14 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งจดัทาํเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

ครุภณัฑ์ ที�กาํหนด  ขา้งตน้ทั�งหมดโดยระบุเอกสารอา้งอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกตอ้ง และตอ้งขีดเส้นใตร้ะบุ

หมายเลขขอ้ที�อา้งอิงให้ชดัเจน องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพสงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�

ไม่ขีดเส้นใตร้ะบุหมายเลข ในเอกสารอา้งอิง แคต็ตาล็อก ตามตวัอยา่งดา้นล่าง 

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทยีบ 

รายละเอียดที�     

ขสมก.กาํหนด 

รายละเอียดที�ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอ

ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด

ที� ขสมก.กาํหนด 

ดีกวา่รายละเอียด

ที� ขสมก.กาํหนด 

เอกสารอา้งอิง 

(ระบุเลขที�หนา้) 
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หมายเหตุ ผูย้ื�นขอ้เสนอ ตอ้งแนบแผน่ CD-ROM ที�มี File (MS Word หรือ MS Excel) ของเอกสารตาราง

เปรียบเทียบ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้�     

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

4. รูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ 

รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ

เอกสารแนบ ดงันี�  

4.1 ขอบเขตการดาํเนินงานของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ผูช้นะการประกวดราคา (เอกสาร

หมายเลข �) 

4.2 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข �) 

4.3 การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข �) 

4.4 การรับประกนัและการบาํรุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข �) 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 ระยะเวลาการเช่า � ปี นบัถดัจากวนัที�คณะกรรมการตรวจรับไดท้าํการตรวจรับไวเ้รียบร้อย

แลว้ 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบของ  ส่งมอบภายใน ��� วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาเช่า 

 ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งส่งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จาํนวน 2,600 คนั พร้อม

ติดตั�งจอภาพอจัฉริยะ รวมทั�งอุปกรณ์สนับสนุนอื�นๆ ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ ณ สถานที�ที�องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพกาํหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื�อใช้งานระบบติดตามรถโดยสารประจาํ

ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ 

รายละเอียดตามตารางต่อไปนี�  
 

งวดที� ขอบเขต/สิ�งที�ส่งมอบ ระยะเวลา 

1 1. ติดตั�งระบบบนรถโดยสาร จาํนวน 500 คนั  ไดแ้ก่  

- ระบบบอกพิกดัตาํแหน่ง(Global Positioning System : GPS )   

- ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน  

2. ดาํเนินการปรับปรุงหอ้งควบคุม (Control Center)  

3. ดาํเนินการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ที�สาํนกังานใหญ่  เขตการเดินรถ   

และ กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ   

60 วนั 
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งวดที� ขอบเขต/สิ�งที�ส่งมอบ ระยะเวลา 

4. ดาํเนินการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ไดแ้ก่ 

- ระบบแผนที� (Base Map)  

- ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center ) 

- ระบบประมวลระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time Estimation System)  

- ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจําทาง (Bus 

monitoring System) 

-  ระบบจดัตารางใหบ้ริการเดินรถโดยสาร (Bus Scheduling System) 

5. ระบบติดตามรถโดยสารประจาํทางผา่นดาวเทียม ผา่นอุปกรณ์เคลื�อนที� (Mobile 

Application ) 

2 1. ติดตั�งระบบบนรถโดยสาร จาํนวน 500 คนั  ไดแ้ก่  

- ติดตั�งระบบนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร (Passenger Counter) 

- ติดตั�งระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

- ติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computr) 

- ติดตั�งระบบจอควบคุมสาํหรับพนกังานขบัรถ (Driver Mornitor & Control ) 

- ติดตั�งระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) 

2. ดาํเนินการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ไดแ้ก่ 

- ระบบรายงานสรุปขอ้มูลการใหบ้ริการ (Business Intelligence) 

- ระบบจอภาพอจัฉริยะ ที�ป้ายรถโดยสาร จาํนวน 6 ป้าย 

90 วนั 

3 ดาํเนินการติดตั�งระบบบนรถโดยสารทุกระบบ จาํนวน 2,100 คนั และระบบจอภาพ

อจัฉริยะที�ป้ายรถโดยสาร จาํนวน 14 ป้าย 

210 วนั 

 

7. วงเงินในการจัดหา   

 วงเงินในการจดัหาโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัการเดินรถ (GPS) 

พร้อมติดตั� ง รวมเป็นเงิน  ���,���,���.��  บาท (หกร้อยหกล้านเก้าแสนเก้าหมื�นหกพันบาท) รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  คิดค่าเช่าต่อคนัต่อเดือน  เป็นเงิน �,���.��  บาท (สามพนัแปดร้อยเกา้สิบเอ็ดบาทถว้น) รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม จาํนวนรถโดยสาร �,��� คนั ระยะเวลาการเช่า � ปี   

8. ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที� 

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

หากท่านตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี�ยวกบัโครงการดงักล่าว โปรดให้ความเห็น

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

ขอบเขตการดําเนินงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา 

รายละเอียดขอบเขตงานหลกั มีดงันี�   

1. จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการโดยละเอียด ประกอบดว้ย 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. ดาํเนินการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื�อรองรับการใชร้ะบบสารสนเทศของโครงการ พร้อมทั�ง

จดัทาํเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพการ

ออกแบบระบบ การออกแบบระบบฐานขอ้มูล การออกแบบการเชื�อมโยงขอ้มูล (Data Interface) 

ตามมาตรฐาน UML หรือ มาตรฐานการพฒันาระบบสารสนเทศอื�นๆ ซึ� งเป็นที�ยอมรับในลกัษณะ 

User Interface ใหค้ณะกรรมการอนุมติัก่อนดาํเนินการพฒันาระบบ 

5. ดาํเนินการออกแบบการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการนี�  พร้อมทั�งจดัทาํเอกสารการออกแบบการติดตั�งระบบ 

6. ดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศตามเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศที�ไดรั้บอนุมติัจาก  

ขสมก. 

7. ดาํเนินการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งตามเอกสารการ

ออกแบบการติดตั�งระบบ ที�ไดรั้บอนุมติัจาก ขสมก. 

8. ดาํเนินการติดตั�งอุปกรณ์ GPS ระบบนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบบนัทึกเวลา

ปฏิบติังาน และระบบอื�น ๆ รวมถึงระบบสนบัสนุนต่างๆ ในรถประจาํทางเพื�อติดตามสถานะรถ

โดยสารประจาํทาง 

9. ดาํเนินการติดตั�งระบบจอภาพอจัฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ที�ป้ายรถโดยสาร 
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10. ดาํเนินการจดัหา/ติดตั�งเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สํารองขอ้มูล ในลกัษณะ Cloud เพื�อ

รองรับระบบสารสนเทศในโครงการนี� ให้เพียงพอต่อการใชง้าน โดยตอ้งสามารถให้บริการ Online 

ไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 

11. ดาํเนินการออกแบบพร้อมกั�นพื�นที�หอ้งควบคุม (Control Room) ณ ขสมก. โดยมีขนาดห้อง ไม่นอ้ย

กวา่ 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) เพื�อรองรับการติดตั�งโต๊ะคอนโซล จอภาพ และอุปกรณ์อื�นๆ เพื�อ

รองรับการใชง้านโครงการนี� ที�หอ้งควบคุม 

12. ดาํเนินการติดตั�งเครื�องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในห้องควบคุม (Control Room) 

และระบบสารสนเทศ เพื�อรองรับการใชง้านโครงการนี�  

13. ดาํเนินการนาํเสนอและจดัส่งระบบตน้แบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้คณะกรรมการ

อนุมติัก่อนดาํเนินการติดตั�งระบบจริง 

14. ดาํเนินการติดตั�งระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบแผนที� ระบบประมวลผลส่วนกลาง และระบบ

สารสนเทศอื�นๆ เพื�อรองรับการใชง้านโครงการนี�  

15. ดาํเนินการทดสอบการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

15.1 ดาํเนินการทดสอบการเชื�อมโยงของระบบ (System Integration Test) และการทดสอบ

ระบบของผูใ้ชง้าน (User Acceptance Test) ระบบสารสนเทศที�มีการติดตั�ง 

15.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) อยา่งนอ้ยดงันี�  

1) ตอ้งจดัหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�มีขีดความสามารถรองรับการทาํงานของระบบ

สารสนเทศที�นาํเสนอ ให้สามารถให้บริการได้ตามปริมาณงาน และตอ้งสามารถ

รองรับการเขา้ใช้งานพร้อมกนัของผูใ้ช้งาน (Concurrent Users) ไดไ้ม่น้อยกว่า 500 

ผูใ้ช้งาน และตอ้งรองรับจาํนวนผูใ้ช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 ผูใ้ช้งาน (Name Users) 

ในการทาํรายการมาตรฐานบนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั� งนี�

คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนบัสนุน ที�กาํหนดไวน้ั�น 

เป็นการกาํหนดคุณสมบติัขั�นตํ�าเท่านั�น ผูช้นะการประกวดราคา มีหน้าที�ออกแบบ

และนําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของ Hardware ให้เป็นไปตามความต้องการด้าน

ประสิทธิภาพขา้งตน้ 

2) ตอ้งจดัให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) ของระบบสารสนเทศที�มี

การติดตั�ง โดยทดสอบช่วงเวลาการตอบสนอง (Response time) ของระบบ โดยตอ้ง
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สามารถตอบสนองได้ภายใน 5 วินาที โดยทาํการทดสอบที� ขสมก. ภายใตร้ะบบ

เครือข่ายสื�อสารขอ้มูลเดียวกนั (LAN) 

15.3 การฝึกอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ขสมก. มีความตอ้งการอย่าง

นอ้ย ดงันี�  

1) ตอ้งทาํการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ 

และผูใ้ชง้านให้กบั ขสมก. และผูที้�เกี�ยวขอ้ง จาํนวนทั�งหมด 460 คน เพื�อใหมี้ความรู้

ความสามารถ และมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ และองคป์ระกอบทั�งหมด

ที�ติดตั�งเป็นอยา่งดี โดยสามารถดูแลและบริหารจดัการ เพื�อให้ระบบสามารถใชง้าน

ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�องคน ซึ� งการอบรมจะแบ่งเป็น 3 

ระดบั ดงันี�  

- การอบรมสาํหรับผูบ้ริหาร จาํนวน 50 คน ในลกัษณะ Class room Training 

- การอบรมสําหรับผูดู้แลระบบ จาํนวน 10 คน ในลกัษณะ Class room Training 

และ On the Job Training 

- การอบรมสาํหรับผูใ้ชง้าน จาํนวน 400 คน ในลกัษณะของ On the Job Training 

2) ตอ้งทาํการฝึกอบรมเจา้หนา้ที�ของ ขสมก. และผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัระบบจาํนวน 80 คน 

(จากจาํนวนผูใ้ช้งานทั�งหมด 400 คน) ให้มีความรู้เพียงพอที�จะสามารถถ่ายทอด

ความรู้และฝึกอบรมการใชง้าน ดูแลรักษาและแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ

และองค์ประกอบทั�งหมดที�ติดตั�ง ให้กบัเจา้หน้าที� ขสมก. รุ่นต่อไปได้ (Train the 

trainer) 

3) ตอ้งจดัทาํแผนการฝึกอบรม และส่งให้ ขสมก.พิจารณาอนุมติัก่อนการดาํเนินการ

ฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงันี�  

3.1) หวัขอ้ในการฝึกอบรม 

3.2) เนื�อหาการฝึกอบรมโดยยอ่ 

3.3) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

3.4) คุณสมบติัผูเ้ขา้อบรม 

3.5) ระยะเวลาการฝึกอบรม (จาํนวนชั�วโมง/วนั) 

3.6) ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

3.7) ประเมินผลก่อน และหลงัการฝึกอบรม 



9 

 

4) ตอ้งจดัทาํคู่มือการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังาน (ผูใ้ช้งานระบบ) และคู่มือการฝึกอบรม

ผูดู้แลระบบในรูปแบบของเอกสารและสื�อมลัติมีเดียเพื�อการเรียนรู้ดว้ยตวัเองให้กบั 

ขสมก. 

5) ตอ้งจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานประจาํรถโดยสาร 2 รูปแบบดงันี�  

- คู่มือการปฏิบติังานประจาํรถโดยสาร แบบ Quick guide ในลกัษณะ แผ่นพบั

ขนาด A4 พิมพ ์4 สี หนา้/หลงั เคลือบพลาสติก 

- คู่มือรายละเอียดการปฏิบติังานประจาํรถโดยสาร ในลกัษณะรูปเล่ม 

6) ตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั�งหมด ยกเวน้ ค่าเดินทาง ค่าเบี�ยเลี� ยง และ

ค่าที�พกัของ ผูเ้ขา้อบรม และตอ้งมีหนา้ที�ในการจดัหาเครื�องมือและอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม ไดแ้ก่ เครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพ ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมให้

เพียงพอ 

7) ขอสงวนสิทธิ� ในการคดัลอกหรือทาํซํ� าเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพื�อใชง้านในกิจการ

ของ ขสมก. หากเอกสารและคู่มือรายการใดไม่สามารถคดัลอกหรือทาํซํ� าได ้ขอให้

แจง้ให ้ขสมก. ทราบอยา่งชดัเจนดว้ย กรณีผูเ้สนอราคาไม่แจง้ให ้ขสมก. ทราบ    ขส

มก. จะถือวา่ผูช้นะการประกวดราคาอนุญาตให้ ขสมก. คดัลอกหรือทาํซํ� าเพื�อใชใ้น

กิจการของ ขสมก. ได ้ทั�งนี�หากมีบุคคลภายนอกกล่าวอา้งหรือใชสิ้ทธิ� เรียกร้องใดๆ 

วา่มีการละเมิดลิขสิทธิ� เกี�ยวกบัเอกสารและคู่มือที�  ขสมก. คดัลอกหรือทาํซํ� าเพื�อใช้

งานในกิจการของ ขสมก. ผูช้นะการประกวดราคาตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ

ทั�งปวงเพื�อให้การกล่าวอา้งหรือการเรียกร้องดงักล่าวระงบัสิ�นไปโดยเร็ว โดยผูช้นะ

การประกวดราคาตอ้งเป็นผูช้าํระค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นทั�งหมด 

15.4 เอกสารส่งมอบ (ตอ้งส่งมอบเอกสารจาํนวน 10 ชุดพร้อมเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) 

1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูล 

2) เอกสารการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนบัสนุน(Computer 

and Network Configuration) 

3) เอกสารการติดตั�งอุปกรณ์ประจาํรถโดยสาร และป้ายรถโดยสาร 

4) แผนผงัหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเชื�อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย (System Diagram) 
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5) แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนบัสนุน

(System Layout) 

6) แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์ประจาํรถโดยสาร และป้ายรถโดยสาร 

7) แผนผงัการติดตั�งอุปกรณ์สนบัสนุนในโครงการนี�  

8) คู่มือการฝึกอบรม คู่มือการใชง้านระบบ และคู่มือการปฏิบติังาน  

 

ลขิสิทธิ�การใช้งาน 

1. ขสมก. มีความต้องการด้านซอฟต์แวร์พร้อมลิขสิทธิ� การใช้งานตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้น

โครงการ โดยตอ้งจดัเตรียมลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ให้มีจาํนวนสอดคลอ้งกบัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์

ต่อพว่งที�นาํเสนอในโครงการ 

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

ขอบเขตงานขา้งตน้แลว้เสร็จ  

3. ระบบสารสนเทศที�มีการพฒันาขึ�นใหม่ทั�งหมด ตอ้งส่งมอบซอฟตแ์วร์ระบบสารสนเทศ ตลอดจน

เอกสารลิขสิทธิ� การใชง้านต่าง ๆ ใหก้บั ขสมก. 

4. กรณีที�เป็นการพฒันาหรือปรับปรุง (Customization) ระบบสารสนเทศ จากซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป ตอ้ง

ส่งมอบระบบสารสนเทศและ Source Code ในส่วนที�มีการพฒันาหรือปรับปรุงเพิ�มเติม ตลอดจนเอกสาร

ลิขสิทธิ� การใชง้านต่าง ๆ ใหก้บั ขสมก. 

 

............................................................ 
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เอกสารหมายเลข � 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

1. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ  

1.1. ระบบบนรถโดยสาร (จาํนวนประมาณ 2,600 ระบบ) 

1.1.1 ระบบบอกพิกดัตาํแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (จาํนวน 1 ระบบ/คนั) 

1.1.2 ระบบนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร (Passenger Counter) (จาํนวน 1 ระบบ/คนั) 

1.1.3 ระบบกลอ้งวงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) (จาํนวน 1 ระบบ/คนั) 

1.1.3.1 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (จาํนวน 4 เครื�อง) 

1.1.3.2 อุปกรณ์บนัทึกสัญญาณภาพกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (จาํนวน 1 เครื�อง) 

1.1.4 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) (จาํนวน 1 ระบบ/คนั) 

1.1.5 ระบบจอควบคุมสําหรับพนักงานขบัรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) (จาํนวน 1 

ระบบ/คนั) 

1.1.6 ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน (จาํนวน 1 ระบบ/คนั) 

1.1.7 ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) (จาํนวน 1 ระบบ/คนั) 

1.2. ระบบจอภาพอจัฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ที�ป้ายรถโดยสาร (จาํนวน 20 ระบบ) 

1.3. ศูนยบ์ริหารจดัการเดินรถ (Fleet Management Central) ที� สํานักงานใหญ่ เขตการเดินรถ และกลุ่ม

งานปฏิบติัการเดินรถ (จาํนวน 1 ระบบ) 

1.3.1 ปรับปรุงหอ้งควบคุม (Control Center) (จาํนวน 1 ระบบ) 

1.3.1.1 กั�นพื�นที� (จาํนวน 1 หอ้ง) 

1.3.1.2 จอแสดงผลแบบ LED (จาํนวน 8 เครื�อง) 

1.3.1.3 โตะ๊คอนโซล (Console) (จาํนวน 1 ตวั) 

1.3.1.4 ชุดโซฟา 4 ที�นั�ง (จาํนวน 1 ชุด) 

1.3.1.5 ระบบเครือข่าย (จาํนวน 1 ระบบ) 

1.3.1.6 ระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสวา่ง (จาํนวน 1 ระบบ) 

1.3.1.7 เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับห้องควบคุม (Control Center) (จาํนวน 2 เครื�อง) 

1.3.2 เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับเขตการเดินรถ (จาํนวน 8 เครื�อง) 

1.3.3 เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ (จาํนวน 24 เครื�อง) 

1.3.4 ระบบแผนที� (Base Map) (จาํนวน 1 ระบบ) 

1.3.5 ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center) (จาํนวน 1 ระบบ) 
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1.3.6 ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation System) (จํานวน 1 

ระบบ) 

1.3.7 ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาํทาง (Bus Monitoring System) 

(จาํนวน 1 ระบบ) 

1.3.8 ระบบจดัตารางใหบ้ริการรถโดยสาร (Bus Scheduling System) (จาํนวน 1 ระบบ) 

1.3.9 ระบบรายงานสรุปขอ้มูลการใหบ้ริการ (Business Intelligence) (จาํนวน 1 ระบบ) 

1.4. ระบบติดตามรถโดยสารประจาํทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคลื�อนที� (Mobile Application) 

(จาํนวน 1 ระบบ) 

 

2. ความต้องการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.1 คุณสมบติัทั�วไป 

2.1.1 ระบบจะต้องมีความน่าเชื�อถือ (Reliability) ความพร้อมใช้ (Availability) และความ

ปลอดภยั (Safety) สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ  และรวดเร็ว 

2.1.2 ระบบจะตอ้งสามารถใชง้านไดง่้ายและเรียนรู้การใชง้านไดร้วดเร็ว  

2.1.3 สามารถแสดงผลได้ทั� งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนจอภาพ และพิมพ์ออกทาง

เครื�องพิมพ ์

2.1.4 สามารถขยายระบบหรือเพิ�มความสามารถของระบบไดโ้ดยง่าย (Scalability) โดยผูเ้สนอ

ราคา  ตอ้งนาํเสนอสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี และรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งที�นาํมาใชใ้นการ

พฒันาระบบ 

2.1.5 ระบบจะตอ้งมีความมั�นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Security) และตอ้งไม่นาํขอ้มูลในระบบไป

ใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก ขสมก. 

2.2 คุณสมบติัทั�วไปสาํหรับวสัดุและอุปกรณ์ (Hardware) 

2.2.1 อุปกรณ์ที�เสนอตอ้งเป็นของแทแ้ละใหม่ ไม่เคยถูกใชง้านมาก่อน และมีการรับรองคุณภาพ

การใชง้าน จากผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายหรือสถาบนั องคก์รที�มีหนา้ที�รับรองโดยตรง 

2.2.2 ใช้วสัดุและอุปกรณ์ที�มีความทนทานสามารถใช้งานไดดี้ในสภาพภูมิอากาศของประเทศ

ไทย (โดยออกแบบให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของการติดตั�ง เช่น ความร้อน ความชื�น 

ฝุ่ น นํ�า ความสั�นสะเทือน ไฟฟ้าดบั ไฟกระชาก) 

2.2.3 ใช้วสัดุและอุปกรณ์ที�ทนัสมยั อยู่ในสายการผลิต และเจา้ของผลิตภณัฑ์ให้การสนบัสนุน

อีก 5 ปีเป็นอยา่งนอ้ย 
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2.2.4 มีการออกแบบระบบสํารองและหลีกเลี�ยง Single point of failure อาทิ ระบบไฟฟ้าสํารอง

สาํหรับอุปกรณ์ Global Positioning System (GPS) และอุปกรณ์สนบัสนุน 

2.2.5 มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที�เพียงพอและสามารถรองรับการทาํงานระบบไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีความมั�นคงปลอดภยั 

2.2.6 มีการจดัเตรียมอุปกรณ์สํารองและอะไหล่สําหรับระบบหลกัไม่น้อยกว่า � % ให้เพียงพอ

กบัการให้บริการตามเงื�อนไขที�กาํหนด โดยจะตอ้งแสดงรายการอุปกรณ์และอะไหล่ให้  

ขสมก. รับทราบทุกเดือน 

2.3 คุณสมบติัทั�วไปสาํหรับระบบสารสนเทศ (Software) 

2.3.1 สามารถใช้งานบนเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที�นาํเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามมาตรฐานที�กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารกาํหนดหรือสูงกวา่ 

2.3.2 ระบบทั� งหมดต้องสามารถใช้งานโดยเรียกใช้ได้จากหน้าจอเดียวกัน (Single Point of 

Access) แลว้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของทุกระบบได ้

2.3.3 มีระบบและเครื�องมือช่วยให้ดูแลบริหารจดัการระบบและเปลี�ยนแปลงค่าต่าง ๆ ในระบบ

ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นเทคนิค 

2.3.4 สามารถเปิดหนา้จอพร้อมกนัหลายจอได ้(Multi Windows) 

2.3.5 สามารถทาํงานหลาย ๆ อยา่งพร้อมกนัได ้(Multi Session) 

2.3.6 ในการเรียกดูขอ้มูล สามารถเรียกดูขอ้มูลเป็นรายละเอียดย่อยของแต่ละรายการได ้(Drill 

Down) 

2.3.7 มีหน้าจอการทํางาน (Menu) ที� ง่ายต่อการใช้งาน ในลักษณะ GUI (Graphical User 

Interface) เช่น หน้าจอบนัทึกขอ้มูล หน้าจอสั�งประมวลผลรายงาน เป็นตน้ โดยสามารถ

กาํหนดรูปแบบหนา้จอการทาํงาน (Menu) ในระดบัผูใ้ชง้าน (User) 

2.3.8 ส า ม า ร ถ  Import แ ล ะ  Export ข้อ มู ล ที� อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ  Spreadsheet TextWord XML 

(Extensible Markup Language) และอื�นๆ  

2.3.9 สามารถกาํหนดสิทธิผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย ดงันี�  

1) กาํหนดสิทธิในการเขา้ใช้งานระบบ และการเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัที�แตกต่างกนัได้ 

เช่น สิทธิในการใช้งานฟังก์ชั�นต่าง ๆ สิทธิการเรียกดูขอ้มูล ชั�นความลบัขอ้มูล และ

รายงานต่าง ๆ สิทธิการแกไ้ขขอ้มูล สิทธิในการยกเลิกรายการ เป็นตน้ 
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2) สามารถบนัทึก ตรวจสอบการทาํงานของผูดู้แลระบบ และโปรแกรมในขั�นตอนต่าง ๆ 

ตามที�กาํหนด เช่น การแกไ้ขสิทธิของผูใ้ชง้าน การแกไ้ข Parameter ต่าง ๆ ในระบบ 

เป็นตน้ โดยเก็บอยูใ่นรูปแบบของ Log ที�แสดงรายการใหเ้ขา้ใจได ้

3) สามารถปิดการใช้งานระบบ (Log Out) อตัโนมติัเมื�อไม่มีการใชง้านตามระยะเวลาที�

กาํหนด 

4) สามารถควบคุมให ้User เปลี�ยนรหสัผา่นตามระยะเวลาที�กาํหนด 

5) สามารถบนัทึก สอบถาม แสดงผล และพิมพร์ายงาน การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้าน

แต่ละ User ได ้ โดยสามารถแสดงรายละเอียด วนัและเวลาในการ Login เขา้ใช้งาน

ระบบ รายละเอียดของการใชง้านระบบ เช่น เพิ�มขอ้มูลใหม่ แกไ้ขขอ้มูล เป็นตน้ 

6) สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงานการ Login เข้าใช้งานระบบของ User โดย

สามารถแยกรายละเอียดตามเงื�อนไขต่าง ๆ ได ้เช่น จาํแนกตามวนัที� และช่วงเวลาที�ใช้

งานระบบ จาํแนกตาม User เป็นตน้ 

7) สอบถาม แสดงผล และพิมพร์ายงานประวติัการบนัทึก แก้ไขขอ้มูลจากระบบ โดย

แสดงเวลา วนัที�  ข้อมูลที�เพิ�มเติม วนัที�แก้ไข โดยสามารถติดตามประวติัได้ตาม

เงื�อนไขต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา ตาม User ที� Login เขา้ใชง้านระบบ เป็นตน้ 

2.3.10 สามารถรองรับการเขา้ใชง้านพร้อมกนัของผูใ้ชง้าน (Concurrent Users) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 500 

ผูใ้ชง้าน และตอ้งรองรับจาํนวนผูใ้ชง้านไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ผูใ้ชง้าน (Name Users) และตอ้ง

รองรับจาํนวนผูใ้ช้งานสําหรับการเชื�อมโยงขอ้มูลกบัระบบสารสนเทศอื�นๆ ไม่น้อยกว่า 

1,000 ผูใ้ชง้าน (Concurrent Users)   

2.3.11 สามารถบริหารจดัการซอฟตแ์วร์ที�มีการเปลี�ยนแปลงจากส่วนกลางได ้

2.3.12 สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยผูใ้ห้บริการตอ้งไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (Information technology - Service management) 

หรือ ISO/IEC 27001 (Information security management systems) หรือดีกวา่ 

2.3.13 สามารถใช้ทาํงานในลกัษณะ Web-based Application โดยสามารถใช้งานผ่านทางระบบ

อินเตอร์เน็ตได ้

2.4 การเชื�อมโยงขอ้มูล  

2.4.1 สามารถทาํงานและเชื�อมโยงกบัระบบอื�น ๆ แบบ Web Service โดยตอ้งสนบัสนุนมาตรฐาน

การเรียกใช้บริการหรือข้อมูลมาตรฐานได้ เช่น SOAP (Simple Object Access Protocol) 
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WSDL (Web Services Description Language) และ XML (Extensible Markup Language) 

เป็นตน้ 

2.4.2 สามารถทาํงานและเชื�อมโยงกบัระบบอื�น ๆ แบบ text file หรือ csv file หรือ Excel  

2.4.3 สามารถทาํงานและเชื�อมโยงกบัระบบ ไดอ้ยา่งนอ้ยดงันี�  

ลาํดับที� รายการข้อมูล ระบบต้นทาง ระบบปลายทาง 

1 ขอ้มูลบุคลากร  ระบบบริหารจดัการบุคลากร ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน 
2 ขอ้มูลการทาํงานของบุคลากร  ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
3 ขอ้มูลรถและประเภทอุบติัเหตุ ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 

Management Center) 
ระบบสถิติอุบติัเหตุ 

4 ขอ้มูลระยะทางเดินรถ ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 
Management Center) 

ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 

5 ขอ้มูลรายได,้ ค่าใชจ่้ายเดินรถ, ค่า
ล่วงเวลา 

ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ ระบบรายงานสรุปขอ้มูลการ
ใหบ้ริการ 

6 ขอ้มูลพิกดัรถโดยสาร (ตามการ
ร้องขอแบบ Real time) 

ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 
Management Center) 

BMTA Mobile Application 

7 ขอ้มูลพิกดัรถโดยสาร ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 
Management Center)  

ระบบสารสนเทศของ 
กรมขนส่งทางบก 

2.4.4 รองรับการเชื�อมโยงในอนาคต เช่น ขอ้มูลจาก BMA Traffic/Google ระบบ e-Ticket ระบบ 

MIS และ ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ เป็นตน้ โดยระบบฯ จะตอ้งจดัเตรียม Application 

Program Interfaces (APIs) เพื�อรองรับการเชื�อมโยงส่วนกลาง ในรูปแบบ Web Services 

และรองรับมาตรฐาน Open Data  อาทิ General Transit Feed Specification (GTFS) ได้ใน

อนาคต 

2.5 การแบ่งการควบคุมและการแสดงผลขอ้มูล 

2.5.1 สามารถตั�งค่าในการกาํหนดรูปแบบการควบคุมและการแสดงผลขอ้มูลได ้อาทิ  

- สาํนกังานใหญ่สามารถแสดงผลขอ้มูลไดท้ั�งหมด  

- เขตการเดินรถสามารถแสดงผลขอ้มูลไดเ้ฉพาะของเขต  

- กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถสามารถแสดงผลขอ้มูลไดเ้ฉพาะของกลุ่มงาน 

2.5.2 สามารถตั�งค่าในการกาํหนดควบคุมการแกไ้ขขอ้มูลได ้อาทิ 

- สาํนกังานใหญ่และเขตการเดินรถจะไม่สามารถเพิ�ม แกไ้ข และลบขอ้มูลได ้ 

- กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถสามารถเพิ�ม แกไ้ข และลบขอ้มูลได ้
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3. รายละเอยีดคุณสมบัติ และข้อกาํหนด  

3.1. ระบบบนรถโดยสาร 

3.1.1. คุณสมบติัเฉพาะของระบบบอกพิกดัตาํแหน่ง (Global Positioning System: GPS)  

3.1.1.1. อุปกรณ์ตอ้งมีคุณลกัษณะและระบบการทาํงานของเครื�องบนัทึกขอ้มูลการเดินรถ 

ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื�อง กาํหนดคุณลกัษณะและระบบการทาํงานของ

เครื�องบนัทึกขอ้มูลการเดินทางของรถที�ใชใ้นการขนส่ง พ.ศ. 2558 เป็นอยา่งนอ้ย 

3.1.1.2. สามารถส่งขอ้มูลพิกดัตาํแหน่งโดยตรงจากอุปกรณ์บอกพิกัดตาํแหน่ง (Global 

Positioning System : GPS) ผา่นไปยงัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3.1.1.3. เป็นอุปกรณ์บอกพิกัดตาํแหน่ง (Global Positioning System : GPS) แบบที�มีค่า

ความแม่นยาํในการระบุตาํแหน่งสูง โดยมี ความคลาดเคลื�อนในระยะ ± 5 – �� 

เมตร หรือดีกวา่ 

3.1.1.4. มีอตัราความถี�การปรับปรุงขอ้มูลพิกดัตาํแหน่งทุกๆ �� วนิาที หรือเร็วกวา่ 

3.1.1.5. สามารถแจง้พิกดัและความเร็วปัจจุบนั เส้นทางการวิ�ง การออก การหยุด การจอด 

ระหวา่งป้ายตน้ทาง ระหวา่งป้ายกลางทางและป้ายปลายทางของรถโดยสารแต่ละ

คนั พร้อมเวลาและระยะทางในการเดินทาง หากเป็นจุดอบัสัญญาณ ตอ้งมีอุปกรณ์

เชื�อมต่อสัญญาณหรืออุปกรณ์ขยายสัญญาณ 

3.1.1.6. อุปกรณ์สามารถตรวจจบัพฤติกรรมการขบัรถโดยสาร ไดอ้ยา่งนอ้ยดงันี�  การขบัรถ

เร็วเกินกาํหนด และการเขา้ – ออกพื�นที� ที�อยูน่อกเหนือจากเส้นทางใหบ้ริการ 

3.1.1.7. สามารถตรวจสอบพฤติกรรมในการ เปิด-ปิด ประตูรถโดยสาร ไดทุ้กขณะ (Real 

time) 

3.1.1.8. สามารถดูขอ้มูลการวิ�งรถยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 

3.1.1.9. มีเสียงเตือนผา่นลาํโพงในตวัรถ เมื�อรถโดยสารขบัความเร็วเกินกวา่ที�กาํหนดและ

สามารถสั�งการไดจ้ากศูนยค์วบคุม 

3.1.1.10. มีหน่วยความจาํ (Memory) ที�สามารถเก็บขอ้มูลตาํแหน่งรถ ความเร็ว ต่อเนื�องทุกๆ 

1 วินาที ได้ไม่น้อยกว่า 7 วนั และสามารถสํารองข้อมูลมาใช้ภายหลังได้ หรือ

สามารถเพิ�มเติมหน่วยความจาํได ้
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3.1.1.11. มีระบบแจง้เตือนเมื�อเสาสัญญาณ Global Positioning System (GPS) ถูกถอด กล่อง

อุปกรณ์ถูกเปิดหรืองดัแงะหรือเสียหาย 

3.1.1.12. มีเทคโนโลยีอื�นในการระบุพิกดั หรือมีเสาสัญญาณ Global Positioning System 

(GPS) สาํรอง กรณีเสาสัญญาณ Global Positioning System (GPS) ลกัถูกถอด 

3.1.1.13. ตวักล่องมีช่องสําหรับคล้องซีลเพื�อป้องกนัการเปิดกล่อง หรือมีการป้องกนัเพื�อ

ความปลอดภยัของอุปกรณ์และความเสียหาย 

3.1.1.14. สามารถปรับปรุงระบบปฏิบติัการหรืออพัเดทเฟิร์มแวร์ (Firmware) ผา่นอุปกรณ์

ไร้สาย (Over-the-Air Update) หรือผา่นสายสัญญาณได ้

3.1.2. คุณสมบติัเฉพาะของระบบนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร (Passenger Counter) 

3.1.2.1. เป็นอุปกรณ์หรือระบบสําหรับนบัจาํนวนผูโ้ดยสายขึ�น และ ลง รถโดยสารประจาํ

ทาง 

3.1.2.2. มีการเชื�อมต่อกบัอุปกรณ์แสดงผล จาํนวนผูโ้ดยสารขึ�น และลงรถโดยสารประจาํ

ทาง รวมถึงจาํนวนผูโ้ดยสารคงเหลือในรถโดยสาร 

3.1.2.3. มีช่องเชื�อมต่อกบัคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ภายนอกได ้

3.1.2.4. สามารถเก็บขอ้มูลจาํนวนผูโ้ดยสารไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

3.1.2.5. อุปกรณ์หรือระบบรองรับการเชื�อมต่อขอ้มูลผา่นไปยงัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3.1.2.6. มีรายงานสรุปจาํนวนผูโ้ดยสารขึ�น และลงรถโดยสารประจาํทาง รวมถึงจาํนวน

ผูโ้ดยสารคงเหลือในรถโดยสาร โดยสามารถแยกรายออกเป็น รายงานในแต่ละ

สายของรถโดยสาร รายงานประจาํวนั/สัปดาห์/เดือน ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.1.2.7. มีการแจง้เตือนไปยงัพนกังานขบัรถและศูนยค์วบคุม เมื�อมีผูโ้ดยสารเกินพิกดั 

3.1.3. คุณสมบติัเฉพาะของระบบกลอ้งวงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) ภายในรถ อยา่ง

นอ้ยไดแ้ก่ 

3.1.3.1. สามารถบนัทึกภาพถนนดา้นหนา้รถ � จุดและหลงัรถ � จุด และบนัทึกภาพภายใน

รถ � จุด โดยออกแบบให้สามารถเห็นภาพภายในรถและบริเวณประตูทางขึ�น-ลง

ได ้

3.1.3.2. สามารถส่งสัญญาณภาพเคลื�อนไหวผ่านระบบสัญญาณ GPRS หรือ �G หรือดีกว่า 

โดยระบบสามารถเลือกส่งความละเอียดของภาพเคลื�อนไหวตามขนาดช่องสัญญาณ 

(Bandwidth) และจัดเก็บภาพในรูปแบบ Snap shot เพื�อจัดเก็บในอุปกรณ์บันทึก
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สัญญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด เพื�อตรวจสอบขอ้มูล VDO ไดไ้ม่น้อยกว่า �� 

วนั 

3.1.3.3. สามารถทาํงานผา่นระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv� ได ้

3.1.3.4. สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าที�จ่ายบนรถได ้

3.1.3.5. ตอ้งเป็นผลิตภณัฑที์�ไดรั้บรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรือ UL ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.1.3.6. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดแบบโดม สําหรับบนัทึกภาพถนนดา้นหน้ารถ � จุดและ

หลงัรถ � จุด โดยมีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ยดงันี�  

1) เป็นกลอ้งวงจรปิด ที�ติดตั�งดว้ยมุมการมองภาพแบบคงที� 

2) มีขนาดตวัรับภาพไม่เล็กกว่า �/� นิ�ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS 

หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายใน ตวักลอ้ง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที�

เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอตัโนมติัได ้

3) สามารถตั�งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพื�นที�ทั�วไป และ สําหรับ

พื�นที�สําคญั ให้แตกต่างกนัได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที� �� FPS 

หรือดีกวา่ 

4) มีความละเอียดของกล้องตั�งแต่ � MegaPixels ขึ�นไป หรือ Full HD 108�p 

หรือดีกวา่ 

5) มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกว่า �.� LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day 

Mode) และไม่มากกว่า �.�� LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night 

Mode) หรือดีกวา่ 

6) มีขนาดความกวา้งที�เหมาะสมระหวา่งจุดติดตั�งกลอ้งกบัมุมมองภาพ ภายใน

รถโดยสารไดอ้ยา่งครอบคลุมภายในรถโดยสารทั�งหมด 

7) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ  Back Focus หรือ Back-Light-Compensation 

(BLC) หรือ เทคโนโลยีอื�นที�ดีกว่า เพื�อให้ที�ภาพมีความคมชัดทั�งในเวลา

กลางวนัและกลางคืนสาํหรับพื�นที�สาํคญั 

8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที�มีความแตกต่างของแสงมาก Wide 

Dynamic Range (WDR) หรือ Digital Wide Dynamic Range (DWDR) หรือ 

เทคโนโลยอืี�นที�ดีกวา่ 
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9) ส่งสัญญาณภาพแบบ H.264 หรือเทียบเท่า และรองรับมาตาฐาน Open 

Network Video Interface Forum (ONVIF) 

10) ตวักล้องได้มาตรฐาน IP�� หรือติดตั�งอุปกรณ์เพิ�มเติมสําหรับหุ้มกล้อง 

(Housing) ที�ไดม้าตรฐาน IP�� หรือดีกวา่ 

3.1.3.7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดมอินฟราเรด สําหรับจับภายในรถ โดยมี

คุณลกัษณะอยา่งนอ้ยดงันี�  

1) เป็นกลอ้งวงจรปิด ที�ติดตั�งดว้ยมุมการมองภาพแบบคงที� 

2) สามารถแสดงภาพไดท้ั�งกลางวนัและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมี

การควบคุม IR Filter อตัโนมติัในตวักลอ้งเมื�อเปลี�ยนโหมดการบนัทึกภาพ 

3) มีขนาดตวัรับภาพไม่เล็กกว่า �/� นิ�ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS 

หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตวักล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที�

เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอตัโนมติัได ้

4) สามารถตั�งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพื�นที�ทั�วไป และ สําหรับ

พื�นที�สําคญั ให้แตกต่างกนัได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที� �� FPS 

หรือดีกวา่ 

5) มีความละเอียดตั�งแต่ � MegaPixels ขึ�นไป หรือ Full HD 108�p หรือดีกวา่ 

6) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า � LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day 

Mode) และไม่มากกวา่ �.� LUX สาํหรับการแสดงภาพขาวดาํ (Night Mode) 

หรือดีกวา่ 

7) มีขนาดความกวา้งเลนส์ที�เหมาะสมระหว่างจุดติดตั�งกลอ้งกบัมุมมองของ

ภาพ โดยต้องสามารถแสดงมุมมองภาพ ภายในรถโดยสารได้อย่าง

ครอบคลุมภายในรถโดยสารทั�งหมด 

8) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ  Back Focus หรือ Back-Light-Compensation 

(BLC) หรือ เทคโนโลยีอื�นที�ดีกว่า เพื�อให้ที�ภาพมีความคมชัดทั�งในเวลา

กลางวนัและกลางคืนสาํหรับพื�นที�สาํคญั 

9) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที�มีความแตกต่างของแสงมาก Wide 

Dynamic Range (WDR) หรือ Digital Wide Dynamic Range (DWDR) หรือ 

เทคโนโลยอืี�นที�ดีกวา่ 
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10) ส่งสัญญาณภาพแบบ H.264 หรือเทียบเท่า และรองรับมาตาฐาน Open 

Network Video Interface Forum (ONVIF) 

11) ตวักล้องได้มาตรฐาน IP�� หรือติดตั�งอุปกรณ์เพิ�มเติมสําหรับหุ้มกล้อง 

(Housing) ที�ไดม้าตรฐาน IP�� หรือดีกวา่ 

3.1.3.8. อุปกรณ์บนัทึกสัญญาณภาพกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด อยา่งนอ้ยดงันี�  

1) เป็นอุปกรณ์ที�ผลิตมาเพื�อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและมี

เสถียรภาพในการทาํงาน 

2) ตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัการติดตั�งภายในรถและสะดวกในการบาํรุงรักษา 

3) สามารถเชื�อมต่อสัญญาณภาพและเสียงตามจาํนวนกลอ้งเท่ากบัจาํนวนกลอ้ง

ที�นาํเสนอ 

4) สามารถบีบอดัสัญญาณภาพแบบ MPEG4 หรือ H.��� หรือดีกวา่ 

5) รองรับขนาดภาพในการบนัทึกไม่นอ้ยกวา่ 1,280x720 ฟิกเซล ที� 25 ภาพต่อ

วนิาที ทุก ช่องสัญญาณ 

6) สามารถการส่งขอ้มูลภาพแบบ Dual Stream หรือดีกวา่ 

7) สามารถเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ��/��� Base-T 

หรือ WiFi หรือดีกวา่ 

8) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ SD Card ที�สามารถ

บนัทึกภาพไดไ้ม่น้อยกว่า �� วนั และมีระบบการป้องการสั�นสะเทือนของ

ฮาร์ดดิสค ์(HDD shock absorber technology) หรือเทียบเท่าหรือดีกวา่ 

9) ชุดห่อหุ้มฮาร์ดดิสก์ (HDD Box) ที�ติดตั�งในตวัเครื�องจะตอ้งมีระบบระบาย

ความร้อน ในกรณีที�อุณหภูมิภายในสูง พดัลมจะทาํงานอตัโนมติั หรือมี

ระบบระบายความร้อนภายในตวัโดยไม่ตอ้งพึ�งพดัลมระบายความร้อน โดย

สามารถทํางานในช่วงอุณหภูมิ (Working Temperature) บนรถได้อย่าง

ต่อเนื�อง 

10) มีพอร์ต mini USB หรือ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สําหรับทาํการโอน

ถ่ายขอ้มูลจากฮาร์ดดิสก์ไปยงัคอมพิวเตอร์ หรือ แล็ปท็อป ไม่น้อยกว่า 1 

พอร์ต 

11) มีการเชื�อมต่อสาํหรับเชื�อมต่อจอมอนิเตอร์แบบ VGA หรือ BNC หรือดีกวา่ 
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12) สามารถควบคุมการตั�งค่าเครื�องบนัทึกภาพทุกเครื�องที�เชื�อมต่อผ่านระบบ

เครือข่าย GPRS และ �G  หรือดีกวา่ได ้

13) สามารถดูภาพสด และภาพยอ้นหลังจากเครื� องบนัทึกภาพในระบบและ

ดาวน์โหลดขอ้มูลจากเครื�องบนัทึกภาพ มายงัศูนยค์วบคุมได้ ผ่าน ระบบ

เครือข่าย GPRS และ �G หรือดีกวา่ได ้

14) สามารถทาํการคน้หาขอ้มูลภาพ (Search Mode)ได้ตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี�  

Time, Date, หมายเลข รถยนต ์เป็นอยา่งนอ้ย 

15) สามารถเรียกดูภาพผ่านเครื�องคอมพิวเตอร์ รองรับรูปแบบการทาํงานแบบ 

Web Server โดยสามารถรีโมทเรียกดูภาพได้ผ่าน Internet Explorer หรือ 

Google Chrome เป็นอย่างน้อย และสามารถเรียกดูภาพผ่านโมบายเนทีฟ

แอพพลิเคชั�น (Mobile Native Application) บนมือถือ และแท็ปเล็ต อาทิ 

iOS, Android เป็นอยา่งนอ้ย 

3.1.4. คุณสมบติัเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) 

3.1.4.1. ทาํหนา้ที�เป็นศูนยก์ลางในการควบคุมและเชื�อมโยงอุปกรณ์/ระบบต่างๆ ที�ติดตั�ง

บนรถ รวมทั�งสื�อสารกบัศูนยค์วบคุม ซึ� งอาจเป็นอุปกรณ์เฉพาะ หรือเป็นอุปกรณ์

ควบรวมกบัอุปกรณ์อื�นที�ติดตั�ง อาทิ ระบบบอกพิกดัตาํแหน่ง (Global Positioning 

System: GPS) ระบบนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร (Passenger Counter) หรือ ระบบกลอ้ง

วงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) ได ้

3.1.4.2. แสดงขอ้มูลสถานะการทาํงานของอุปกรณ์ที�ติดตั�งภายในรถได้ (เช่น เปิด/ปิด/

Error) 

3.1.4.3. มีหน่วยประมวลผลแบบ, หน่วยความจาํ RAM ,พื�นที� เก็บข้อมูลภายในเครื� อง

เพียงพอกบัการใชง้าน 

3.1.4.4. เชื�อมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ บนรถไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ อาทิ Global Positioning 

System (GPS), Closed-circuit television (CCTV), Passenger Counter และ ระบบ

บนัทึกเวลาปฏิบติังาน เป็นตน้ 

3.1.4.5. สามารถเชื�อมต่อกบัระบบ e-Ticket ในอนาคตได ้

3.1.4.6. สามารถรองรับการเชื�อมต่อกบัสัญญาณ GPRS และ �G  หรือดีกวา่ เพื�อรองรับการ

รับ – ส่งขอ้มูลไปยงัศูนยค์วบคุม 



22 

 

3.1.5. ระบบจอควบคุมสําหรับพนกังานขบัรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) โดยมีคุณสมบติั

อยา่งนอ้ยดงันี�  

3.1.5.1. มีจอภาพขนาดเพียงพอสาํหรับพนกังานขบัรถสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

3.1.5.2. สามารถแสดงเส้นทางการเดินรถ และตาํแหน่งปัจจุบนัของรถโดยสารได ้

3.1.5.3. สามารถแสดงสถานะการจราจรในบริเวณใกลเ้คียงได ้

3.1.5.4. มีปุ่มหรือฟังก์ชั�นในการแจง้อุบติัเหตุหรืออุบติัการณ์ (เช่น รถเสีย)ที�เกิดขึ�นในรถ

ไปยงัศูนยค์วบคุมได ้

3.1.5.5. สามารถแสดงขอ้มูลแจง้เตือนจากระบบต่างๆ 

3.1.5.6. สามารถแจง้เตือนเมื�อออกนอกพื�นที�ที�กาํหนด 

3.1.5.7. สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าที�จ่ายบนรถได ้

3.1.6. ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน 

3.1.6.1. อุปกรณ์ตอ้งมีคุณลกัษณะและระบบการทาํงานของเครื�องบนัทึกขอ้มูลการเดินรถ 

ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื�อง กาํหนดคุณลกัษณะและระบบการทาํงานของ

เครื�องบนัทึกขอ้มูลการเดินทางของรถที�ใชใ้นการขนส่ง พ.ศ. 2558 เป็นอยา่งนอ้ย 

3.1.6.2. สามารถจดัเก็บ Log ขอ้มูลการบนัทึกขอ้มูลเวลาปฏิบติังาน เริ�มตน้ และสิ�นสุดได ้

3.1.6.3. อุปกรณ์สามารถบ่งชี� ตวัตนพนกังานขบัรถโดยสาร โดยใชใ้บอนุญาตขบัรถ ตาม

กรมขนส่งทางบกกาํหนด รวมถึงสามารถบ่งชี�ตวัตนพนกังานเก็บค่าโดยสาร และ

นายตรวจ โดยใชบ้ตัรพนกังานของ ขสมก. โดยสามารถบนัทึกขอ้มูลการแสดงตวั

ที�ฐานข้อมูล นําไปคาํนวณชั�วโมงการทาํงาน และแสดงชั�วโมงการทาํงานของ

พนกังานขบัรถโดยสาร พนกังานเก็บค่าโดยสาร และนายตรวจได ้

3.1.6.4. มี Card Reader เพื�อตรวจสอบและบนัทึกเวลาเริ�มการเดินรถโดยมีคุณสมบติัอยา่ง

นอ้ยดงันี�  

1) มีช่องเชื�อมต่อกบัคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ภายนอก แบบ RS-232 , 

RS-485,  RJ-45 หรือ USB  

2) สามารถอ่านใบอนุญาตขบัรถ บตัรพนักงานของ ขสมก. และ Smart Card 

ได ้

3) สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าที�จ่ายบนรถได ้

4) มีขนาดกะทดัรัดและสามารถติดตั�งบนรถโดยสารได ้
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5) สามารถเชื�อมต่อเพื�อส่งขอ้มูลไปยงัศูนยค์วบคุมได ้

3.1.7. ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) 

3.1.7.1. มีเสียงประกาศและแสดงสถานที�สาํคญัของป้ายหยดุรถโดยสารถดัไป 

3.1.7.2. มีระบบเสียงประเภทภายในอาคาร และมีเสียงประกาศป้ายหยุดรถโดยสารถดัไป

ไดอ้ตัโนมติัเมื�อใกลบ้ริเวณป้าย 

3.1.7.3. มีจอภาพ LED Widescreen ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 22 นิ�ว อยา่งนอ้ย 1 เครื�อง  

3.1.7.4. ตอ้งออกแบบติดตั�งจอภาพ LED และระบบเสียงใหเ้หมาะกบัรถแต่ละประเภทและ

ผูโ้ดยสารสามารถมองเห็นไดจ้าํนวนมาก และสามารถแสดงภาพและเสียง โดยมี

เนื�อหาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี�ได ้

- ขอ้มูลพนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารประจาํรถ 

- สื�อใหค้วามบนัเทิงกบัผูโ้ดยสาร 

- ขอ้มูลป้ายหยดุรถโดยสารถดัไป 

- สื�อโฆษณา (รวมถึง Promotion จากร้านคา้ที�ร่วมรายการที�น่าสนใจในบริเวณ

ใกลเ้คียง) 

3.1.7.5. สามารถปิดเสียงสื�ออื�นๆ และประกาศขอ้มูลป้ายหยุดรถโดยสารและเปิดเสียงเมื�อ

สิ�นสุดการประกาศไดอ้ตัโนมติั 

3.1.7.6. สามารถเปิด/ปิดและตั�งค่าระดับเสียง และความสว่างและความคมชัดได้จาก

ภายในตวัรถ 

3.1.7.7. สามารถเพิ�ม/แกไ้ข/ลบสื�อและเนื�อหาไดท้ั�งจากภายในตวัรถ อู่จอดรถโดยสาร และ

ศูนยฯ์ 

3.1.7.8. สามารถเชื�อมต่อกบัศูนยฯ์ เพื�อจดัการสื�อและเนื�อหาจากศูนยฯ์ ได ้

3.1.7.9. ตอ้งเป็นผลิตภณัฑที์�ไดรั้บรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรือ UL ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.2. ระบบจอภาพอจัฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ที�ป้ายรถโดยสาร  

3.2.1. ป้ายโดยสารอจัฉริยะมีจอภาพอจัฉริยะ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 4� นิ�ว แบบติดตั�งภายนอก

อาคาร จาํนวน 20 ป้าย 

3.2.2. ตอ้งออกแบบระบบป้ายโดยสารอจัฉริยะให ้ขสมก. พิจารณาอนุมติัแบบก่อนการติดตั�ง 

3.2.3. ตอ้งออกแบบชุดขาตั�ง ใหร้องรับกบัพื�นที�บริเวณป้ายหยดุรถโดยสาร  
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3.2.4. มีจอภาพ LED ชุดควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง รวมถึงอุปกรณ์อื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง เป็นประเภทภายนอกอาคาร (Out-door) 

3.2.5. สามารถมองเห็นแสงระยะ 15 เมตร ในเวลากลางวนั 

3.2.6. สามารถแสดงขอ้มูลที�กาํหนดไวไ้ด ้อยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี�  

3.2.6.1. หมายเลขสายรถประจาํทางที�กาํลงัถึงจุดจอดรถ และประมาณเวลาที�รถประจาํทาง

มาถึงจุดจอดรถ โดยสามารถแสดงผลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 สายพร้อมกนั 

3.2.6.2. ขอ้มูลสถานที�สาํคญับริเวณใกลเ้คียง  

3.2.6.3. สื�อโฆษณา  

3.2.6.4. ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ 

3.2.7. สามารถเชื�อมต่อกบัศูนยค์วบคุม เพื�อจดัการสื�อและเนื�อหาจากศูนยค์วบคุมได ้

3.2.8. สามารถเพิ�ม/แกไ้ข/ลบสื�อและเนื�อหาจากศูนยค์วบคุมได ้

3.2.9. สามารถตั�งค่าระดบัความสวา่งและความคมชดัไดจ้ากอุปกรณ์  

3.2.10. ติดตั�งชุดขาตั�งสําหรับติดตั�งจอภาพ ชุดควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

รวมถึงอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยตอ้งสามารถติดตั�งภายนอกอาคาร และป้องกนัการเกิด

สนิมได ้

3.2.11. ติดตั�งชุดควบคุมและตรวจสอบสถานะการแสดงผลสถานะบนหน้าจอภาพ ที�รองรับการ

เชื�อมต่อกับสัญญาณ GPRS และ �G  หรือดีกว่า เพื�อรองรับการรับ – ส่งข้อมูลจากศูนย์

ควบคุมมายงัจอภาพปลายทาง 

3.3. ศูนยบ์ริหารจดัการเดินรถ (Fleet Management Central) ที� สํานกังานใหญ่ เขตการเดินรถ และกลุ่ม

งานปฏิบติัการเดินรถ 

3.3.1. ปรับปรุงห้องควบคุม (Control Center) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ในพื�นที�ของ สํานักงาน

ใหญ่ ขสมก. 

3.3.1.1. กั�นพื�นที�ผนงัเบาครึ� งหนึ�งและกระจกครึ� งหนึ�ง โดยมีขนาดหอ้งควบคุมไม่นอ้ยกวา่ 

24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และประตูกระจก 

3.3.1.2. ติดตั�งจอแสดงผลแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ�ว จาํนวนไม่น้อยกว่า 8 จอ 

พร้อมระบบเสียง 
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3.3.1.3. ติดตั�งโต๊ะคอนโซล (Console) จาํนวนอย่างน้อย 1 ตวั โดยโต๊ะคอนโซลสามารถ

รองรับการติดตั�งเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับแสดงผลบนหนา้จอจาํนวนอยา่งน้อย  

2 เครื�อง และจอแสดงผลอยา่งนอ้ย 4 จอ หวัโทรศพัท ์และอุปกรณ์วทิยเุคลื�อนที� 

3.3.1.4. ติดตั�งชุดโซฟารับรองผูม้าเยี�ยมชม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 ที�นั�ง 

3.3.1.5. ติดตั�งระบบเครือข่ายทอ้งถิ�น (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) 

รองรับการเชื�อมต่อระบบสารสนเทศ 

3.3.1.6. ติดตั�งระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสวา่งใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน โดยมีขนาดความ

สวา่งไม่นอ้ยกวา่ 300 Lux 

3.3.1.7. คุณสมบติัของเครื� องคอมพิวเตอร์สําหรับแสดงผล จาํนวน 2 เครื� อง โดยมีคุณ

ลกัษณะเฉพาะอยา่งนอ้ยดงันี�  

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า � แกน (� Core)  หรือ � แกน

เสมือน (� Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ �.� GHz และ

มีหน่วยความจาํแบบ L� Cache Memory ไม่นอ้ยกวา่ � MB จาํนวน � หน่วย  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที�มีหน่วยความจาํ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ � GB และสามารถเชื�อมต่อจอภาพไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 จอ 

3) มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR� หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า � 

GB  

4) มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่

นอ้ยกวา่ � TB จาํนวน � หน่วย  

5) มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน � หน่วย  

6) มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ��/���/���� Base-

T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � ช่อง  

7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกว่า ��� : � และมี

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ �� นิ�ว จาํนวน 2 หน่วย  

8) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง และ

สามารถเชื�อมต่อกบัระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได ้

9) มีชุดโปรแกรมระบบสาํนกังานสาํหรับเครื�องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั�งและมี

ลิขสิทธิ� ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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10) ติดตั�งระบบเครือข่ายทอ้งถิ�น (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล 

(WAN)  รองรับการเชื�อมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ   ขส

มก. ได ้

11) เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด ��� VA จาํนวน � ชุด โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะ

อยา่งนอ้ยดงันี�  

- กาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ ��� VA (��� Watts)  

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ �� นาที  

3.3.2. เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับเขตการเดินรถทั�ง 8 เขต จาํนวนเขตละ 1 เครื�อง 

3.3.2.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ � แกน (� Core)  หรือ � แกนเสมือน 

(�  Thread) โดย มี ค วา ม เ ร็วสั ญญา ณ นา ฬิ ก า ไ ม่ น้อย ก ว่า  � . �  GHz แล ะ มี

หน่วยความจาํแบบ L� Cache Memory ไม่นอ้ยกวา่ � MB จาํนวน � หน่วย  

3.3.2.2. มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที�มีหน่วยความจาํขนาด

ไม่น้อยกวา่ � GB  และสามารถเชื�อมต่อจอภาพไดไ้ม่น้อยกวา่ 3 จอ โดยสามารถ

รองรับการเชื�อมต่อกบัจอภาพขนาด 40 นิ�วได ้

3.3.2.3. มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR� หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ � GB  

3.3.2.4. มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 

� TB จาํนวน � หน่วย  

3.3.2.5. มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน � หน่วย  

3.3.2.6. มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ��/���/���� Base-T หรือ

ดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � ช่อง  

3.3.2.7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกว่า ��� : � และมีขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ �� นิ�ว จาํนวน 2 หน่วย  

3.3.2.8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มีความละเอียดหนา้จอ 1920 x 1080 และมีขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 40 นิ�ว จาํนวน � หน่วย พร้อมสายสัญญาณสาํหรับเชื�อมต่อ 

3.3.2.9. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื� องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั� ง และ

สามารถเชื�อมต่อกบัระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได ้

3.3.2.10. มีชุดโปรแกรมระบบสํานักงานสําหรับเครื� องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั� งและ 

มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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3.3.2.11. ติดตั�งระบบเครือข่ายทอ้งถิ�น (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)  

รองรับการเชื�อมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได ้

3.3.2.12. เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด ��� VA จาํนวน 1 ชุด โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะอยา่งนอ้ย

ดงันี�  

1) กาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ ��� VA (��� Watts)  

2) สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ �� นาที  

3.3.3. เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ ทั�ง 24 กลุ่ม จาํนวนกลุ่มละ 1 เครื�อง 

3.3.3.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ � แกน (� Core)  หรือ � แกนเสมือน 

(�  Thread) โดย มี ค วา ม เ ร็วสั ญญา ณ นา ฬิ ก า ไ ม่ น้อย ก ว่า  � . �  GHz แล ะ มี

หน่วยความจาํแบบ L� Cache Memory ไม่นอ้ยกวา่ � MB จาํนวน � หน่วย  

3.3.3.2. มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที�มีหน่วยความจาํขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ � GB และสามารถเชื�อมต่อจอภาพไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 จอ 

3.3.3.3. มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR� หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ � GB  

3.3.3.4. มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 

� TB จาํนวน � หน่วย  

3.3.3.5. มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน � หน่วย  

3.3.3.6. มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ��/���/���� Base-T หรือ

ดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � ช่อง  

3.3.3.7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกว่า ��� : � และมีขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ �� นิ�ว จาํนวน 2 หน่วย  

3.3.3.8. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื� องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั� ง และ

สามารถเชื�อมต่อกบัระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได ้

3.3.3.9. มีชุดโปรแกรมระบบสํานักงานสําหรับเครื� องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั� งและ 

มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3.3.3.10. ติดตั�งระบบเครือข่ายทอ้งถิ�น (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)  

รองรับการเชื�อมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได ้

3.3.3.11. เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด ��� VA จาํนวน 1 ชุด โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะอยา่งนอ้ย

ดงันี�  
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1) กาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ ��� VA (��� Watts)  

2) สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ �� นาที  

3.3.4. คุณสมบติัเฉพาะทางเทคนิคของระบบติดตามรถโดยสารประจาํทาง ผา่นดาวเทียม 

3.3.4.1. ระบบแผนที� (Base Map) 

1) เ ป็ นแผ นที� ฐา น  (Base Map) แบ บ ดิ จิตอล  เวก เตอร์  (Digital Vector) 

ครอบคลุมพื�นที�ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความละเอียดของ

แผนที�พร้อมขอบเขตอาคาร ในอตัราส่วน �: �,���  

2) โปรแกรมแสดงผลบนแผนที�ตอ้งประกอบดว้ยชั�นขอ้มูลสําคญัไดแ้ก่ขอ้มูล

ถ นน ท า ง ด่ว น ป้ า ย หยุดร ถ โดย ส า ร  ที� เ ชื� อม ต่อ เ ป็ น โค รง ข่ า ย ใ น 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอบเขตอาคาร สถานที�สําคญั และสถานที�

ราชการ 

3) ระบบพิกดัของแผนที� ที�ส่งมอบตอ้งใช้ระบบพิกดั UTM หรือ Geographic 

Coordinate (Latitude, Longitude) บนพื�นหลกัฐาน WGS84 

4) ข้อมูลประกอบแผนที�  (Attribute) ที� เป็นตัวหนังสือ (Text) ต้องเป็นทั� ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) สามารถคน้หาตาํแหน่งของสถานที�ต่างๆ บนแผนที�ได ้

6) สามารถเพิ�มสัญลกัษณ์ต่างๆ ลงบนแผนที�ได ้เช่น ท่าจอดรถ และป้ายหยุด

รถโดยสาร 

7) ลิขสิทธิ� แผนที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3.3.4.2. ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center) 

1) สามารถรองรับการทาํงานของรถไดอ้ยา่งนอ้ย 6,000 คนั 

2) สามารถเพิ�ม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลรถได ้

3) สามารถดูการปฏิบติัหน้าที�จากเครื�องคอมพิวเตอร์ไดห้ลายเครื�องพร้อมกนั 

และไม่จาํกดัจาํนวนเครื�อง 

4) สามารถคน้หาและติดตามตาํแหน่งของรถแต่ละคนั หรือคน้หาและติดตาม

เป็นกลุ่มได้ ตลอด �� ชม. แบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงหมายเลขประจาํรถ 

ทะเบียนรถ ชื�อ นามสกุล พนกังานประจาํรถได ้ความเร็วของรถแต่ละคนัได้

เป็นอยา่งนอ้ย 
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5) มีระบบแจง้เตือนบนหนา้จอทนัทีที�เกิดกรณีฉุกเฉิน (เช่น เกิดอุบติัเหตุ หรือ

รถเสีย) หรือฝ่าฝืนขอ้กาํหนดความเร็ว หรือออกนอกเส้นทางการเดินรถ รถ

หยดุเกินระยะเวลาที�กาํหนด จาํนวนผูโ้ดยสารเกินพิกดั และสามารถกาํหนด

เงื�อนไขในการแจง้เตือนได ้

6) สามารถแสดงเส้นทางการวิ�ง ยอ้นหลงัของรถแต่ละคนัได้ตามช่วงเวลาที�

กาํหนด ยอ้นหลงัไดต้ลอด 3 ปี 

7) การแสดงสัญลักษณ์ของรถที�กําลังวิ�งบนแผนที�ต้องหันหน้าไปตามทิศ

ทางการวิ�งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8) สามารถเพิ�มสํานักงาน สถานี หรือสถานที�สําคัญบนแผนที�ได้ รวมทั� ง

กาํหนดขนาดขอบเขต 

9) ระบบสามารถตั�งค่าการบาํรุงรักษารถโดยสารได ้โดยการกาํหนดตามวนัที� 

และ  ระยะทางครบกาํหนดได ้

10) ระบบตอ้งสามารถจดัทาํแผนการเดินรถโดยสาร เป็นรายเส้นทาง รายรถ

โดยสารและอื�นๆ ตามที� ขสมก. ร้องขอไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  

11) ระบบตอ้งรองรับการเชื�อมต่อกบัระบบสารสนเทศอื�นๆ ของ ขสมก. ที�จะ

เกิดขึ�นในอนาคต 

3.3.4.3. ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation System) 

1) สามารถประมาณระยะเวลาในการเดินทางของรถโดยสารประจาํทาง ทั�ง

เส้นทาง หรือเวลาในการใหบ้ริการในแต่ละป้าย แบบ Real time  

2) สามารถเชื�อมโยงขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูล Global Positioning System (GPS) 

มาพฒันาร่วมกบัฐานขอ้มูลอื�น เช่น Google 

3.3.4.4. ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาํทาง (Bus Monitoring 

System) 

1) สามารถควบคุมและติดตามรถโดยสารประจาํทาง ทาํงานร่วมกบั Software 

ของอุปกรณ์ Global Positioning System (GPS) ดงันี�  

- แสดงเส้นทางให้บริการของรถโดยสารแต่ละคนั และสามารถแจง้

เตือนเมื�อรถโดยสารวิ�งออกนอกเส้นทางที�กาํหนดไว ้
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- แสดงการทาํงานของอุปกรณ์ Global Positioning System (GPS) บน

รถโดยสาร 

- แสดงและแจง้เตือนเมื�อรถโดยสารมีการเปิด-ปิด ประตูนอกป้ายหยุด

รถ 

- แสดงสถานะต่างๆ ของรถโดยสารประจาํทาง เช่น ชื�อผูข้บัขี� ความเร็ว

ในการขบัขี� เป็นตน้  

2) สามารถแจง้เตือนอุบติัเหตุหรืออุบติัการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นกบัรถโดยสารได ้

โดยพนักงานขบัรถโดยสารสามารถแจ้งผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ และส่ง

ขอ้มูลพิกดัของรถโดยสารไปยงัศูนยค์วบคุมและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งได ้ 

3.3.4.5. ระบบจดัตารางใหบ้ริการรถโดยสาร (Bus Scheduling System) 

1) สามารถช่วยเหลือเจา้หนา้ที�ให้สามารถจดัตารางการเดินรถ หรือการปล่อย

รถ รวมถึงตารางการทาํงานของ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่า

โดยสาร มาให้บริการในแต่ละวนัและเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 

ปรับความถี�ของระยะห่างระหวา่งคนั (Headway Frequency) ซึ� งอาจจะเป็น

ระยะทางหรือเวลาก็ได ้โดยการปรับแกเ้วลาในการเดินทางระหว่าง ช่วง

ถนนต่างๆ ตามข้อมูลที�ได้รับจริง ณ สภาพปัจจุบนั เพื�อให้รถโดยสาร

สามารถมาถึงป้ายหยดุรถโดยสาร โดยที�ผูโ้ดยสารไม่ตอ้งเสียเวลารอนาน 

2) สามารถแสดงตารางเดินรถโดยสารได้ทุกคนั และสามารถส่งรถคนัที�

เหมาะสมหรือ คนัที�วา่งออกไปใหบ้ริการได ้

3) สรุปตารางพร้อมเส้นทางที�ให้บริการ พนกังานขบัรถ และพนกังานเก็บค่า

โดยสารได ้

4) ทาํงานร่วมกบัระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง และระบบควบคุมและ

ตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาํทาง เพื�อใช้ขอ้มูลมาประกอบใน

การจัดรถเพื�อไปเสริมในเส้นทางต่าง ๆ และดูความถี� ที�จะส่งรถไป

ใหบ้ริการ 

5) บริหารเส้นทางการเดินรถ และระยะเวลาห่างในการปล่อยรถ พร้อมระบุ

พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสาร  
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6) จัดสรรเส้นทางการเดินรถโดยสารใหม่เฉพาะการณ์ตามช่วงเวลาให้

เหมาะสมปริมาณความตอ้งการใชข้องผูโ้ดยสาร 

7) สามารถจดัทาํแผนการเดินทางรถโดยสาร เป็นรายเส้นทาง รายสายและ

อื�นๆ ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.3.4.6. ระบบรายงานสรุปขอ้มูลการใหบ้ริการ (Business Intelligence) 

1) สามารถจดัทาํรายงานสรุปขอ้มูลเวลาได ้รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ

ช่วงเวลาที�กาํหนดได ้ 

2) สามารถรายงานสรุปขอ้มูลการให้บริการไดท้ั�ง รายกะ รายวนั รายสัปดาห์ 

รายเส้นทาง และเลือกดูตามผูข้บัขี�ได ้

3) สามารถจดัทาํรายงานสรุปจาํนวนผูเ้ขา้ใช้งานระบบ รายวนั รายสัปดาห์ 

รายเดือน หรือช่วงเวลาที�กาํหนดได ้

4) สามารถจดัทาํรายงานสรุปขอ้มูลในแต่ละเขต แต่ละสายการเดินรถ แต่ละ

คนัได ้

5) สามารถจดัทาํรายงานสรุปขอ้มูลการให้บริการของรถโดยสารไดอ้ยา่งนอ้ย 

ดงันี�  

- รายงานการใช้รถโดยสารประจาํวนั ประจาํเดือน และประจาํปี แบ่ง

รายงานการใช้รถโดยสารผิดปกติ และพฤติกรรมการขับรถของ

พนกังานขบัรถโดยสารอาทิ การขบัรถเร็วเกินกาํหนด และการเขา้-

ออกพื�นที�ที�อยูน่อกเหนือจากเส้นทางการให้บริการ(กาํหนด) รายงาน

รถโดยสารที�อุปกรณ์บอกพิกดัตาํแหน่ง (Global Positioning System 

:GPS) กรณีเสียหาย หรือไม่สามารถใชง้านได ้

- รายงานรถโดยสารที�อุปกรณ์บอกพิกดัตาํแหน่ง (Global Positioning 

System :GPS) เมื�อถูกเปิดหรืองดัแงะ 

- รายงานรถโดยสารที�อุปกรณ์บอกพิกดัตาํแหน่ง (Global Positioning 

System: GPS) เมื�อถูกถอดเสาอากาศ 

- รายงานวเิคราะห์ ขอ้มูลสถิติ การขบัขี�เกินความเร็ว 

- รายงานวเิคราะห์ ขอ้มูลสถิติ การขบัขี�อนัตราย  
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6) สามารถจดัทาํรายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ เป้าหมายเกณฑ์วดัผลการ

ดาํเนินงานอยา่งนอ้ยดงันี�  

6.1) ความสะดวก 

- จาํนวนรถออกวิ�ง 

- จาํนวนเที�ยววิ�ง 

- จาํนวนรถพร้อมใชต่้อจาํนวนรถออกวิ�งให้บริการในช่วงเวลา

เร่งด่วน 

- จาํนวนรถที�มีผูโ้ดยสารมากเกินพิกดัรถ 

- สายการเดินรถที�มีผูโ้ดยสารมากเกินพิกัดรถ ตามช่วงเวลาที�

ระบุ 

- 10 ป้ายหยดุรถที�มีผูโ้ดยสารขึ�น-ลงมากที�สุด 

6.2) ความปลอดภยั 

- จาํนวนรายงานเรื�องอุบติัเหตุเป็นฝ่ายผิด 

6.3) ความคุม้ค่า 

- ค่าใชจ่้ายเดินรถต่อระยะทางที�วิ�ง/วนั/รถโดยสาร (คนั)  

- รายไดค้่าโดยสารต่อระยะทางที�วิ�ง 

- จาํนวนชั�วโมงการทาํงานของ พขร. พกส. ตามช่วงเวลาที�ระบุ 

- การให้บริการรถออกวิ�ง/วนั/รถโดยสาร (คนั) ตามช่วงเวลาที�

ระบุ 

- การใหบ้ริการกิโลเมตร/รถโดยสาร (คนั) ตามช่วงเวลาที�ระบุ 

- จาํนวนผูโ้ดยสารเฉลี�ยในแต่ละช่วงเวลาของวนั ตามช่วงเวลาที�

ระบุ 

- ระยะห่างระหวา่งรถออกวิ�งในช่วงเวลาเร่งด่วน 

7) รายงานสามารถ Export ในรูปแบบของ MS Excel และ/หรือ PDF ได ้



33 

 

8) จดัเก็บขอ้มูลสถิติการเดินรถ รวมถึงขอ้มูลสถิติการใช้งานของผูโ้ดยสาร

ผ่า นระ บ บ  Passenger Counter Sensor เพื� อ เ ป็ นข้อมู ล ใ นก า รจัดส รร             

รถโดยสาร 

9) สามารถรายงานสรุปขอ้มูลการให้บริการไดท้ั�ง รายกะ รายวนั รายสัปดาห์ 

ราย เส้นทาง และเลือกดูตามผูข้บัขี�ได ้

10) สามารถประเมินประสิทธิภาพการให้บริการโดยแสดงขอ้มูลค่าใชจ่้ายของ

เชื�อเพลิง ค่าจา้งคนขบั ค่ากะ ค่าซ่อมบาํรุง และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ได ้

3.4. คุณสมบติัเฉพาะของระบบติดตามรถโดยสารประจาํทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคลื�อนที� 

(Mobile Application)  

3.4.1. รองรับผูใ้ช้งานภายใน และสําหรับผูบ้ริหาร และ กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถรวมประมาณ 

�0� ผูใ้ชง้านพร้อมกนั (concurrent users) 

3.4.2. สามารถใชง้านผา่นอุปกรณ์เคลื�อนที� (Mobile Device) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบ

ที�สามารถรองรับและแสดงผลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอุปกรณ์เคลื�อนที�ที�เรียกใชส้ารสนเทศที�

พฒันาเป็นแบบโมบายเนทีฟแอพพลิเคชั�น (Mobile Native Application) โดยจะตอ้งสามารถ

ใชง้านไดบ้นระบบปฏิบติัการ IOS และ Android เป็นอยา่งนอ้ย 

3.4.3. สามารถใชโ้มบายเนทีฟแอพพลิเคชั�น (Mobile Native Application) บนโทรศพัทมื์อถือแบบ

สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ Tablet PC ที�มี ระบบปฏิบติัการ IOS และ Android ไดเ้ป็น

อยา่งนอ้ย 

3.4.4. โมบายแอพพลิเคชั�นจะตอ้งสามารถแสดงผลไดเ้ต็มหนา้จอ โดยมีการออกแบบ และจดัวาง

ที�เหมาะสมกบัอุปกรณ์นั�น  

3.4.5. ระบบ ตอ้งมีความสามารถในการใชง้านแผนที�พื�นฐานได ้อยา่งนอ้ยดงันี�  

3.4.5.1. ยอ่/ขยาย แผนที� (Zoom In/Out) 

3.4.5.2. เลื�อนแผนที� (Pan) 

3.4.5.3. วดัระยะทางและพื�นที�บนแผนที� (Measurement Tool) 

3.4.5.4. แสดงชื�อชั�นและสัญลกัษณ์ของชั�นขอ้มูล (Table of Content) 

3.4.5.5. แสดงตาํแหน่งปัจจุบนั (Get current location) 

3.4.6. สามารถคน้หาขอ้มูลการเดินรถโดยสารไดอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี�   
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3.4.6.1. การให้ขอ้มูลจะตอ้งสามารถระบุสายรถโดยสารที�ตอ้งการสืบคน้ เพื�อทาํการ

วเิคราะห์ และคน้หารถโดยสารที�ใกลป้้ายหยุดรถโดยสารที�สุด โดยผลลพัธ์ที�ได้

จะแสดงระยะทางและเวลาการเขา้ถึงป้ายหยดุรถโดยสาร ได ้

3.4.6.2. สามารถระบุป้ายหยุดรถโดยสารที�ตอ้งการสืบค้น เพื�อค้นหาสายรถโดยสาร

ประจาํทางที� จอดรับ-ส่งที�ป้ายไดท้ั�งหมด 

3.4.6.3. สามารถแสดงขอ้มูลรถโดยสารและเวลาการมาถึงป้ายหยุดรถโดยสารของรถ

สายต่างๆ เพื�อใหผู้โ้ดยสารใช ้ตดัสินใจในการเดินทาง 

3.4.6.4. คน้หาเส้นทางการเดินทางจากตน้ทางสู่ปลายทาง  

3.4.6.5. ประมาณระยะเวลาเดินทางจากตน้ทางไปยงัปลายทาง 

3.4.7. สามารถค้นหาและติดตามตาํแหน่งของรถแต่ละคนั หรือคน้หาและติดตามเป็นกลุ่มได้ 

ตลอด �� ชม. แบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงหมายเลขประจาํรถ ทะเบียนรถ ชื�อ นามสกุล 

พนกังานประจาํรถ รถหยดุเกินระยะเวลาที�กาํหนด จาํนวนผูโ้ดยสารบนรถ ความเร็วของรถ

แต่ละคนัไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.4.8. การแสดงสัญลกัษณ์ของรถที�กาํลงัวิ�งบนแผนที�ตอ้งหันหน้าไปตามทิศทางการวิ�งไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

3.4.9. มีระบบแจง้เตือนบนหน้าจอทนัทีที�เกิดกรณีฉุกเฉิน (เช่น เกิดอุบติัเหตุ หรือรถเสีย) หรือฝ่า

ฝืนขอ้กาํหนดความเร็ว หรือออกนอกเส้นทางการเดินรถ จาํนวนผูโ้ดยสารเกินพิกดั และ

สามารถกาํหนดเงื�อนไขในการแจง้เตือนได ้

3.4.10. สามารถเชื�อมโยงกบัแผนที�รายงานสภาพการจราจร (Traffic Map) ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

โดย ขสมก. จะเป็นผู ้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื�อขอความ

อนุเคราะห์ขอ้มูลแผนที�แบบออนไลน์ (Online Map Service) ทั�งนี� จะตอ้งเป็นบริการแผนที�

ที�มีระบบพิกดัเหมือนกนั และรองรับการทาํงานร่วมกบัซอฟตแ์วร์ภูมิสารสนเทศ (GIS) ที�

จดัหาในโครงการได ้

3.4.11. สามารถจดัเก็บ Log การเขา้ใชง้านโปรแกรมประยกุตไ์ด ้

 

------------------------------------------ 
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เอกสารหมายเลข � 

การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) 

 การสาธิตระบบเป็นส่วนหนึ�งในการพิจารณาผลของขอ้เสนอโครงการฯ ผูเ้สนอราคาตอ้งส่ง

ขอ้เสนอเพื�อรับการพิจารณาและตอ้งได ้รับการประกาศผลการผ่านคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาตาม

เอกสารแนบ 1 และรายละเอียดด้านเทคนิคตามคุณลกัษณะเฉพาะ จึงสามารถนาํเสนอการสาธิตระบบที�มี

ความสามารถครบถว้นตามขอ้กาํหนดและตอ้งผ่านการพิจารณาของ  ขสมก. จึงมีสิทธิเขา้ร่วมเสนอราคา 

 การพิจารณาผลการสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC )  

1. ระบบ ที�จดัทาํการสาธิตระบบ (Proof Of Concept) ตอ้งเป็นระบบเดียวกบัที�เสนอใน

โครงการ  

2. ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการติดตั�งระบบบอกพิกดัตาํแหน่ง (Global Positionng GPS) และ

ระบบสนบัสนุน บนรถยนต์โดยสารธรรมดาและรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ของ ขส

มก. จาํนวน � คนั เป็นระยะเวลา 5  วนั  โดย ขสมก. จะจดัเตรียมรถยนต์โดยสาร 

สถานที�และระบบไฟฟ้า (ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพว่ง) 

3. เกณฑก์ารพิจารณาประกอบดว้ย 

1) ความถูกตอ้งแม่นยาํของระบบ 

2) ความเร็วในการส่ง/ประมวลผลขอ้มูล 

3) ประสิทธิภาพของระบบ 

4) ฟังกช์ั�นเสริมหรือขอ้เสนอที�เป็นประโยชน์กบัระบบ  

4. ระบบ ที�ตอ้งการสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC )  มีอยา่งนอ้ย ดงันี�  

1) ระบบ Fleet Management  

- การแสดงตาํแหน่งยานพาหนะ Real time ในรูปแบบภาพเคลื�อนไหวบน

แผนที� 

- การแสดงขอ้มูลการเคลื�อนที�ของรถโดยสารยอ้นหลงั 

- การแสดงขอ้มูลการแจง้เตือน  

- การแสดงผลขอ้มูล บนเครื�องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์สื�อสารเคลื�อนที� 

- รายงานขอ้มูลการเคลื�อนที�ของรถ อตัราความเร็ว เวลาการเคลื�อนที� และ 

สรุปการแจง้เตือนต่างๆ เป็นตน้  

2) Global Positioning System (GPS) ตอ้งแสดงถึง   

- ความถูกตอ้งแม่นยาํของอุปกรณ์ (Accuracy) GPS  

- ความครอบคลุม (Coverage) บริเวณอบัสัญญาณ เช่น บริเวณที�มีอาคารสูง

จาํนวนมาก  
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- ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล  

3) ระบบกลอ้งวงจรปิด Closed-circuit television (CCTV) ตอ้งแสดงถึง   

- ความสามารถเก็บภาพไดท้ั�งกลางวนั-กลางคืนโดยไม่ตอ้งมีการปรับการตั�ง

ค่าของกลอ้ง (Auto-Adjust) 

- ความสามารถเรียกดูขอ้มูลไดท้ั�ง On-Line และ Off-Line 

- ความสามารถจดัเก็บและเรียกดูยอ้นหลงัไดอ้ยา่งนอ้ย 5 วนั 

- ความคมชดัของภาพ 

4) ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน ตอ้งแสดงถึง   

- ความถูกตอ้ง (Accuracy)  ของขอ้มูลการทาํงานของ พขร. พกส. ไดแ้ก่ วนั 

เวลา และ จาํนวนชั�วโมงการทาํงาน  

5) ระบบนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร( Passenger Count ) ตอ้งแสดงถึง   

- ความถูกตอ้ง (%Accuracy)  ของการนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร 

- ความเร็ว (Speed) ในการประมวลและแสดงผล 

6) ระบบไฟฟ้า 

- สามารถจ่ายไฟใหก้บัอุปกรณ์ที�ติดตั�งบนรถไดเ้พียงพอ 

 โดยผูเ้สนอราคาตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินการนาํเสนอแนวคิดและคุณสมบติัของระบบ 

(Proof of Concept) ของแต่ละระบบไม่นอ้ยกวา่ �� % 

...................................................... 
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เอกสารหมายเลข � 

การรับประกนัและการบํารุงรักษาซ่อมแซม 

1. การรับประกนั 

1.1. ตอ้งดูแล (รับประกนั) ระบบสารสนเทศ เครื�องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนบัสนุนที�ติดตั�งและ

ส่งมอบ ในโครงการตลอดอายุสัญญาการเช่า นับตั�งแต่วนัที� ขสมก. รับไวใ้ช้งานทั�งระบบ  

1.2. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกนั) ตอ้งส่งเจา้หนา้ที� (วิศวกรระบบ) 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  ต้องส่งเจ้าหน้าที�เข้ามาดําเนินการแก้ไข 

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. การรั บแจ้ง เหตุ ขัดข้อง  ( Incident Management) และก ารแก้ไข ปั ญหา (Problem 

Management) 

1) ตอ้งจดัหาศูนย์บริการรับและแก้ไขปัญหาเหตุขดัข้องของระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่าย อุปกรณ์สนับสนุนและระบบสารสนเทศให้กับ ขสมก. ให้

สามารถแจง้เหตุขดัขอ้งไดท้ั�งในเวลาและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั�วโมง โดย

ทางโทรศพัท์ (Hot Line) เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ

การรับแจง้เหตุขดัขอ้ง (Help Desk System) เมื�อพบความไม่สะดวกความขดัขอ้ง

ไม่สามารถใชง้านระบบไดต้ามปกติหรือพบความลม้เหลว เพื�อให้ผูแ้จง้บนัทึกคาํ

ร้องขอให้แก้เหตุขดัข้องดงักล่าวไวเ้ป็นหลักฐานทั�งสองฝ่าย รวมทั�งสามารถ

ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของการให้บริการได้ และมีระบบฐานข้อมูล

อุปกรณ์ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที�อยู่ในสัญญาบาํรุงรักษาและ

ซ่อมแซมแกไ้ข สาํหรับเก็บประวติั (Log Book) การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เหล่านั�น 

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

กําหนด  ต้องจัดทําเอกสารการให้บริการ ซึ� งระบุถึงวนั เวลาและสถานที�  

วตัถุประสงค ์และกิจกรรมการใหบ้ริการ รวมถึงรายการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ

พว่งและอุปกรณ์อื�น ๆ ที�ตอ้งนาํเขา้และออกจากสถานที� เพื�อนาํไปแกไ้ขซ่อมแซม 

การเปลี�ยนทดแทน หรือกิจกรรมอื�น ๆ เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายลงนาม

รับทราบและอนุมัติก่อนการดําเนินการ โดยจะต้องมอบสําเนาเอกสารการ

ใหบ้ริการดงักล่าว ใหก้บั ขสมก. จดัเก็บไวเ้พื�อเป็นหลกัฐานอา้งอิงต่อไป  
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3) ตอ้งจดัทาํสติ�กเกอร์ซึ� งระบุรายละเอียดการแจง้ศูนยบ์ริการ เมื�อเกิดเหตุขดัขอ้งทั�ง

ในและนอกเวลาราชการ โดยระบุถึงหมายเลขโทรศพัท ์และเวบ็ไซตพ์ร้อมขอ้ความ

เตือนให้ผูแ้จง้ขอเลขที�รับแจง้ซ่อมจากศูนยบ์ริการทุกครั� ง และนาํไปติดตั�งบนเครื�อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที�ระบุในสัญญาทุกเครื�อง พร้อมทั�งจดัทาํรายละเอียด

ขั�นตอนการแจง้ขอ้ขดัขอ้ง ระยะเวลาดาํเนินการ และขอ้มูลอื�น ๆ  ที�เป็นประโยชน์

ในการแจง้ขอ้ขดัขอ้ง ส่งให้ ขสมก. และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งที� ขสมก. กาํหนด

แห่งละ 1 ฉบบั  

4) บนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมและปรับปรุงสถานะการซ่อมลงบนเวบ็ไซตส์าํหรับการ

รับแจง้ขอ้ขดัขอ้งทนัทีเมื�อมีการดาํเนินการ 

5) ตอ้งจาํแนกประเภทของการรับแจง้ จาํแนกประเภทของเหตุขดัขอ้งตามประเภท

การใชง้านได ้

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

แจง้เหตุขดัขอ้ง รวมทั�งให้คาํแนะนาํในการตรวจสอบสาเหตุและการแกไ้ขปัญหา

เบื�องตน้ให้แก่ผูแ้จง้เหตุได้ และกรณีเจา้หน้าที�ผูรั้บเรื� องของศูนยฯ์ ไม่สามารถ

แก้ไขเหตุขดัข้องได้ ผูรั้บแจ้งส่งต่อเหตุขดัข้องไปยงัส่วนที�เกี�ยวข้อง และส่ง

เจา้หนา้ที�มาใหบ้ริการ ณ ขสมก.  

7) ในการแกไ้ขเหตุขดัขอ้ง ตอ้งถ่ายโอนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสํารอง  เพื�อให้ระบบ

สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

8) เมื�อดาํเนินการแกไ้ขเหตุขดัขอ้งและ แจง้เหตุขดัขอ้งนั�นให้กบัผูแ้จง้เหตุแลว้ ให้

บนัทึกสาเหตุ (Root Cause) ของเหตุขดัขอ้ง และวิธีการแกไ้ข ซึ� งรวมถึงกรณีมี

เหตุขดัขอ้งเดิมที� เกิดขึ�นซํ� า เพื�อหาแนวทางป้องกนัในการแกไ้ขเหตุขดัขอ้งอยา่ง

ถาวร 

9) จดัทาํรายงานสรุปผลการรับแจ้งเหตุขดัข้อง (Incident Management) และการ

แกไ้ขปัญหา (Problem Management) เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

- รายงานผลการรับแจ้งเหตุขดัข้อง (Incident Management) และการแก้ไข

ปัญหา (Problem Management)   ระยะเวลาดาํเนินการนับจากเวลาที�ได้รับ

แจ้ง และ สรุปจาํนวนการแจ้งซ่อมที�ไม่เสร็จตามระยะเวลาที�กาํหนดใน

สัญญา 

- รายงานข้อมูลเชิงสถิติที�เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ จาํแนกตามส่วน

ราชการ ไดแ้ก่ จาํนวนผูแ้จง้ซ่อมในแต่ละเดือน ร้อยละของการซ่อมเสร็จ/ไม่

เสร็จทนัเวลา ร้อยละของอุปกรณ์  ที�ตอ้งรับการแกไ้ขที�พบบ่อย 10 อนัดบั

แรก ร้อยละของสาเหตุการชาํรุดเสียหายที�พบบ่อย 10 อนัดบัแรก 
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- รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ขดัขอ้ง เพื�อหาแนวทางป้องกนั ในการแกไ้ข

เหตุขดัขอ้งอยา่งถาวร 

2. การแก้ไขซ่อมแซม 

2.1. ขอบเขตการแกไ้ขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการใหบ้ริการ Cloud 

2.1.1. ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบสารสนเทศและระบบการให้บริการ Cloudใน

โครงการทั�งหมดใหมี้ประสิทธิภาพและใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

2.1.2. ตอ้งดาํเนินการตามระดบัการให้บริการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการ

ใหบ้ริการ Cloud 

1) การแก้ไขปัญหาชั�วคราว ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาชั�วคราว เพื�อให้ระบบ

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

แจง้และใหด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาถาวรต่อไป 

2) การแกไ้ขปัญหาถาวร 

- กรณีการแกไ้ขซ่อมแซมระบบสารสนเทศที�กระทบฟังก์ชั�นใดฟังก์ชั�นหนึ� ง 

(Bug) ตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 3 วนันบัตั�งแต่เวลาที�รับแจง้

รวมทั�งใน และนอกเวลาราชการ พร้อมทั�งจดัทาํรายงานการแกไ้ขซ่อมแซม

ระบบสารสนเทศให ้ขสมก. รับทราบทุกครั� งที�มีการดาํเนินการแลว้เสร็จ 

- กรณีการแก้ไขกระทบต่อโครงสร้างฐานข้อมูล ต้องถ่ายโอนข้อมูลจาก

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�มี

คุณสมบติัและประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า อุปกรณ์ที�ใช้งานอยู่สํารองไว้

อยา่งเพียงพอ และจดัเก็บไวใ้นสถานที�ที�พร้อมที�จะนาํมาเพื�อใชท้ดแทนไดท้นัที 

2) ตอ้งดาํเนินการตามระดบัการให้บริการแกไ้ขซ่อมแซมเครื�องคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่าย และอุปกรณ์สนบัสนุน 

- กรณีที�สามารถแก้ไขได้ทันที ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา � 

ชั�วโมงรวมทั�งในและนอกเวลาราชการ  

- กรณีที�ไม่สามารถแก้ไขไดท้นัที ตอ้งนําอุปกรณ์สํารองที�มีคุณสมบติัและ

ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกวา่ใหใ้ชง้านทดแทน ภายใน 24 ชั�วโมง 

 



40 

 

2.3. ขอบเขตการแกไ้ขซ่อมแซมอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทาง 

2.3.1 ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทางในโครงการนี�

ทั�งหมด ใหมี้ประสิทธิภาพและใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  

2.3.2 จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ทดแทน พร้อมซอฟตแ์วร์ที�มีคุณสมบติัและประสิทธิภาพเทียบเท่า

หรือดีกว่าอุปกรณ์ประจาํรถโดยสารประจาํทางที�ใชง้านอยู่สํารองไวอ้ย่างเพียงพอ และ

จดัเก็บไวใ้นสถานที�ที�พร้อมที�จะนาํมาเพื�อใช้ทดแทนไดท้นัที (สําหรับระบบหลกัตอ้ง

สาํรองไม่นอ้ยกวา่ � %) 

2.3.3 ตอ้งดาํเนินการให้บริการแกไ้ขซ่อมแซม/เปลี�ยนอุปกรณ์ทดแทนกบัอุปกรณ์ประจาํรถ

โดยสารประจาํทางตอ้งไม่มีผลกระทบกบัการเดินรถของ ขสมก. และตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้

เสร็จภายในระยะเวลา 24 ชั�วโมงรวมทั�งในและนอกเวลาราชการ 

3 การจัดการการเปลี�ยนแปลง (Change Management) 

3.1 ต้องทาํการบันทึกการร้องขอเปลี�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 กรณีไม่กระทบกับกระบวนการทํางาน 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 ตอ้งสํารองขอ้มูลทางเทคนิคของเวอร์ชั�นปัจจุบนั ก่อนดาํเนินการเปลี�ยนแปลงลงในซอฟตแ์วร์

เพื�อจดัการ Configuration และ Software Version (Test Version) 

3.6 ตอ้งทาํการทดสอบก่อนดาํเนินการเปลี�ยนแปลงและจดัเก็บขอ้มูลทางเทคนิค ในส่วนที�มีการ

ทดสอบลงในซอฟตแ์วร์เพื�อจดัการ Configuration และ Software Version (Test Version) 

3.7 เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงตอ้งจดัเก็บขอ้มูลทางเทคนิคในส่วนที�มีการเปลี�ยนแปลงลงในซอฟตแ์วร์

เพื�อจดัการ Configuration และ Software Version (Release Version) 

3.8 ตอ้งจดัทาํรายงานสรุปผลการจดัการการเปลี�ยนแปลง (Change Management) โดยมีรายละเอียด

ดงันี�  
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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�มีการพฒันาระบบงานใหม่ 

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�งหมดให้สามารถทาํงานได้

อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ณ สถานที�ติดตั�ง อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยจะตอ้งจดัทาํแผนการบาํรุงรักษา

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � เดือน 

5 การคิดค่าปรับ 

1. กรณีไม่ส่งมอบตามกาํหนด  

ผูช้นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติดตั�งระบบที�เช่าได้ตามระยะเวลาที�กาํหนด 

องคก์ารจะคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ �.�� ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน 

2. กรณีอุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย  ใหเ้ป็นตามเอกสารหมายเลข �   

 

.............................................................. 
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เอกสารประกวดราคาด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที�                /2559 

โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั�ง 

ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ลงวนัที�            มิถุนายน  2559 

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

 

            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวด

ราคาเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั� ง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ซึ� งพสัดุที�จะเช่านี�ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่น

สภาพที�จะใชง้านไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�  โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี�   

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  ประกอบดว้ย 

1.1.1. ขอบเขตการดาํเนินงานของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา

(เอกสารหมายเลข �) 

1.1.2. รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข �) 

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

1.1.4. การรับประกนัและการบาํรุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข �) 
 

  1.2 แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.3 หนงัสือแสดงเงื�อนไขการเช่า ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  

  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 

                     (2) บญัชีเอกสารส่วนที� 2                                             
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2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

2.1 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพให้เช่าพสัดุที�ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทาง

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

ตามระเบียบของทางราชการ  

2.3 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอ

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�จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อ

จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

2.8 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย 

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

หรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมคา้มาพร้อมกบั

เอกสารเสนอราคา  ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม 

   หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ที�

ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกนัหรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วม

ทาํงานจะตอ้งกาํหนดบริษทัหลกั (Lead Firm) ซึ� งเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคา

กบัทางองค์การ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมคา้หรือร่วมทาํงานมาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา ทั�งนี�  นิติ

บุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม  

   นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา 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 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ� งกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน � เดือน นบัจนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคา 

2.12 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งมีผลงานดงันี�  

 กรณีที� 1 มีผลงานพฒันาและติดตั�งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารอยา่ง

นอ้ย 2 สัญญา และมีประสบการณ์ดา้นระบบบริหารจดัการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบติดตาม

ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) อยา่งนอ้ย � สัญญา ให้กบัหน่วยงานราชการ องคก์รของรัฐ หรือเอกชน

ที�องคก์ารเชื�อถือไดข้นาดใหญ่ และเป็นผลงานที�ดาํเนินการเสร็จแลว้ ในระยะเวลาไม่เกิน � ปีนบัจากวนัที�ลง

นามในสัญญา จนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคานี�  หรือ  

  กรณีที� 2 มีผลงานดา้นการบริหารจดัการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบ

ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จาํนวนรถรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ �,��� คนั ในประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน � ปีนบัจากวนัที�ลงนามในสัญญา จนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคานี�  โดยผู ้

ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลกัฐานตน้ฉบบั หรือสําเนาสัญญาของงาน หรือหนังสือรับรองผลงาน

ดงักล่าวมาแสดงในวนัยื�นซองประกวดราคาพร้อมชื�อและเบอร์โทรศพัทข์องเจา้ของผลงานที�สามารถติดต่อได ้

 ในกรณีที� เป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทํางาน 

(Consortium) ผลงานตามกรณีที�หนึ� งหรือกรณีที�สองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริษทัผูเ้ขา้ร่วม โดยตอ้งมี

บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ใชผ้ลงานของผูเ้ขา้ร่วมคา้รายใด 

2.13 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูผ้ลิตหรือเป็นบริษทัที�ไดรั้บหนงัสือแต่งตั�งให้เป็น

ตวัแทนจาํหน่ายจากบริษทัสาขาของผูผ้ลิตในประเทศไทย หรือกรณีที�ไม่มีบริษทัสาขาในประเทศไทย ให้ใช้

หนังสือแต่งตั�งจากตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศได ้โดยได้รับการรับรองจากผูผ้ลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ที�

นาํเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน และอยูใ่นสายการผลิต 

2.14 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งจดัทาํเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

ครุภณัฑ์ ที�กาํหนด  ขา้งตน้ทั�งหมดโดยระบุเอกสารอา้งอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกตอ้ง และตอ้งขีดเส้นใตร้ะบุ

หมายเลขขอ้ที�อา้งอิงให้ชดัเจน องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพสงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�

ไม่ขีดเส้นใตร้ะบุหมายเลข ในเอกสารอา้งอิง แคต็ตาล็อก ตามตวัอยา่งดา้นล่าง 
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทยีบ 

รายละเอียดที�     

ขสมก.กาํหนด 

รายละเอียดที�ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอ

ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด

ที� ขสมก.กาํหนด 

ดีกวา่รายละเอียด

ที�ขสมก.กาํหนด 

เอกสารอา้งอิง 

(ระบุเลขที�หนา้) 

     

หมายเหตุ ผูย้ื�นขอ้เสนอ ตอ้งแนบแผน่ 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) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจาํกดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                        (ข) บริษทัจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจาํกัด ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง       

 (2) ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติ

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

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

 (�) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้

ยื�นสําเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่าย

ใดเป็นบุคคลธรรมดา ที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้

ยื�นเอกสารตามที�ระบุไวใ้น (1)                                                                                                          

                              (4) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม (ถา้มี)  

                          (5) บญัชีเอกสารส่วนที� 1 ทั�งหมดที�ไดย้ื�น ตามแบบในขอ้ 1.7 (1) 
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3.2 ส่วนที� 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี�  

 (1) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะโครงการเช่าระบบ

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเลคทรอนิกส์ ตามขอ้ 4.4  

 (2) หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้ง

ลงนามพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 

 (3) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูป้ระสงคจ์ะเสนอ

ราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน  

                   (4) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ � 

 (5) แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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

 (�) เอกสารหลกัฐานที�ใช้ประกอบการอา้งอิงที�เป็นภาษาต่างประเทศตอ้งแปลเป็น

ภาษาไทย การรับรองคาํถูกตอ้งขอคาํแปลเป็นภาษาไทย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ����) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ���� มาตรา �� วรรคสอง ขอ้ � การรับรองความ

ถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย ใหก้ระทาํโดย 

  (�) คนไทยที�จบการศึกษาในระดบัไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรี ในหลกัสูตรที�ใชภ้าษา

ที�ปรากฏในเอกสารนั�นเป็นภาษาในการเรียนการสอน 

  (�) อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏ

ในเอกสารนั�นในสถาบนัการศึกษาดงักล่าว 

  (�) สถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศที�ตั�งอยูใ่นประเทศไทย โดยประกาศ

นั�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�อของผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน  
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4.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ��� วนั นับแต่วนั

ยืนยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคานั�น ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้ง

รับผดิชอบราคาที�ตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้ 

4.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน ��� วนั นบัถดัจาก

วนัลงนามในสัญญาเช่า 

4.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียด

คุณลกัษณะเฉพาะของโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั�ง ดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมเอกสารส่วนที� 1 และเอกสารส่วนที� 2 เพื�อประกอบการพิจารณา หลกัฐาน

ดงักล่าวนี�  องคก์ารจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแค็ตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู

ตน้ฉบบัแค็ตตาล็อก ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ

ภายใน � วนั 

4.5 ก่อนยื�นเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงค์จะเสนอ

ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาเช่า

ทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์    

4.6 ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื�นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที้�หน้าซองว่า 

“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที�......../2559”  ยื�นต่อ

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

ถึงเวลา...........................น.  ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที� 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร 

 เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

องคก์ารจะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด  

 คณะกรรมการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น 

หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

ขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอ

ตามข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือวิธีอื�นใดที�มีหลักฐานว่า ผูป้ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

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

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วา่มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา กระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง

การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม ขอ้ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้

สิทธิเสนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา  และองคก์ารจะพิจารณา ลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอ

ราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน 

 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไม่ผ่านการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง

ผูป้ระสงค์จะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรม หรือผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไม่ผ่านคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อหัวหน้า

หน่วยงานที�จดัหาพสัดุ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์

ของหวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาพสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาวา่ กระบวนการเสนอราคาเช่าดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�ก ําหนดไว้ 

คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือ

ติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั�นตอน

ที�ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ�นสุด

กระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา

จะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งยกเลิก

กระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลา และสถานที�เพื�อเริ�มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้

ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการ

ประกวดราคาฯ เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองคก์าร     

4.7 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั

ดงันี�    

(1)  ปฏิบัติตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงื�อนไขการเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที�ไดย้ื�นมากบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเริ�มตน้

ที�  ราคา ���,���,���.�� บาท   

(3)  ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�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�ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา

ฯ และจะตอ้งเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ �,���,���.�� บาท จากราคาสูงสุดในการ

ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั� งถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาครั� งละไม่นอ้ยกวา่ �,���,���.�� บาท จาก

ราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้ 

(7)  หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�น

แล้ว จะตอ้งยืนยนัราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยืนยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอ

หลงัสุด 

(8)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี�จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

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

เวลา......................น. เป็นตน้ไป ทั�งนี�  จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้ วนั เวลา และสถานที�เสนอราคา (บก.005) 

ใหท้ราบต่อไป 

(10) ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอ

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

เสนอราคาตอ้งทาํการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาํหนดวนัเสนอราคาที�เวบ็ไซต์ของผูใ้ห้บริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 

        

5. หลกัประกนัซอง 

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค 

จาํนวน ��,���,���.�� บาท (สามสิบลา้นสามแสนห้าหมื�นบาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลา

การคํ� าประกัน ตั� งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยืนราคา  โดย

หลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�                                     

5.1 เงินสด 

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

เทคนิค หรือก่อนหนา้วนันั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ  

5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ 

�.�(�) 
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5.4 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์�ไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ซึ� งไดแ้จง้เวียนชื�อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุใน

ขอ้ �.�(�) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลกัประกนัซองตามขอ้นี�  องคก์ารจะคืนให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ�าประกนั

ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที�คดัเลือกไว ้

ซึ� งเสนอราคาตํ�าสุด จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

           การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ย 

 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

6.1 ในการประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ องคก์ารจะพิจารณาตดัสินดว้ย

ราคารวมตํ�าสุด 

6.2 หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื�นหลกัฐาน

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ � แลว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสาร

ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที�มิใช่สาระสาํคญั ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่

จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารเท่านั�น  

6.3 องคก์ารสงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนั 

ในกรณีดงัต่อไปนี�  

(1) ไม่ปรากฏชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคา 

เช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ขององคก์าร 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาเช่า 

ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคารายอื�น 

6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํ

สัญญาคณะกรรมการประกวดราคาหรือองคก์ารมีสิทธิให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาชี�แจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ 

หรือขอ้เทจ็จริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้ องคก์ารมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา

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

เสนอทั�งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเลือกเช่าในจาํนวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ� งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา 

ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตดัสินขององคก์ารเป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั�งองค์การจะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูมี้

สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต 

เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ วา่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั

กบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา

ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.� องคก์ารมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูมี้

สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

 

7. การทาํสัญญา 

  ผูช้นะการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญากบัองค์การภายใน 7 

วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาในวนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 10 ของราคาทั�งหมดที�ประมูลได ้ให้องค์การยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ� งอยา่ง

ใด ตาม ขอ้ 5  หลกัประกนัสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการประกวด

ราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 

 

8. อตัราค่าปรับ  

8.1 กรณีไม่ส่งมอบตามกาํหนด  

 ผูช้นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติดตั�งระบบที�เช่าไดต้ามระยะเวลาที�

กาํหนด องคก์ารจะคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ �.�� ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน 

8.2 กรณีอุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย  ใหเ้ป็นตามเอกสารหมายเลข �   

 

9. การจ่ายเงิน 

9.1 องค์การจะจ่ายเงินค่าเช่าจาํนวน 500 คนัแรกเมื�อคณะกรรมการตรวจรับได้ทาํการ

ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ที�ติดตั�งงานในงวดที� � และงวดที� � เรียบร้อยแลว้  
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9.2 องค์การจะจ่ายเงินค่าเช่าจาํนวน 2,100 คนัแรกเมื�อคณะกรรมการตรวจรับไดท้าํการ

ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ที�ติดตั�งงานในงวดที� 3 เรียบร้อยแลว้  

9.3 องค์การจะคิดค่าเช่าเป็นรายวนัและจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื�อคณะกรรมการตรวจการ

เช่าไดร้ายงานผลการตรวจการเช่าระบบและอุปกรณ์เรียบร้อยแลว้ 

 

10. การรับประกนัและบํารุงรักษาซ่อมแซม 

เป็นไปตามเอกสารหมายเลข � 

 

11. การส่งมอบ 

 ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งส่งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จาํนวน 2,600 คนั พร้อม

ติดตั�งจอภาพอจัฉริยะ รวมทั�งอุปกรณ์สนับสนุนอื�นๆ ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ ณ สถานที�ที�องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพกาํหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื�อใช้งานระบบติดตามรถโดยสารประจาํ

ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ 

รายละเอียดตามตารางต่อไปนี�  

งวดที� ขอบเขต/สิ�งที�ส่งมอบ ระยะเวลา 

1 1. ติดตั�งระบบบนรถโดยสาร จาํนวน 500 คนั  ไดแ้ก่  

- ระบบบอกพิกดัตาํแหน่ง(Global Positioning System : GPS )   

- ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน  

2. ดาํเนินการปรับปรุงหอ้งควบคุม (Control Center)  

3. ดาํเนินการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ที�สาํนกังานใหญ่  เขตการเดินรถ   

และ กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ   

4. ดาํเนินการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ไดแ้ก่ 

- ระบบแผนที� (Base Map)  

- ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center ) 

-  ระบบประมวลระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time Estimation System)  

- ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาํทาง (Bus 

monitoring System) 

- ระบบจดัตารางใหบ้ริการเดินรถโดยสาร (Bus Scheduling System) 

5. ระบบติดตามรถโดยสารประจําทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคลื�อนที�  

(Mobile Application ) 

 

60 วนั 
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งวดที� ขอบเขต/สิ�งที�ส่งมอบ ระยะเวลา 

2 1. ติดตั�งระบบบนรถโดยสาร จาํนวน 500 คนั  ไดแ้ก่  

- ติดตั�งระบบนบัจาํนวนผูโ้ดยสาร (Passenger Counter) 

- ติดตั�งระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

- ติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) 

- ติดตั�งระบบจอควบคุมสาํหรับพนกังานขบัรถ (Driver Monitor & Control ) 

- ติดตั�งระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) 

2. ดาํเนินการติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ไดแ้ก่ 

- ระบบรายงานสรุปขอ้มูลการใหบ้ริการ (Business Intelligence) 

-  ระบบจอภาพอจัฉริยะ ที�ป้ายรถโดยสาร จาํนวน 6 ป้าย 

90 วนั 

3 ดาํเนินการติดตั�งระบบบนรถโดยสารทุกระบบ จาํนวน 2,100 คัน และระบบ

จอภาพอจัฉริยะที�ป้ายรถโดยสาร จาํนวน 14 ป้าย 

210 วนั 

 

12. การบอกเลกิสัญญา 

 หากการติดตั�งระบบที�เสนอมาทั�งหมด ไม่สําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาสัญญาอนัเกิดจากการ

กระทาํของผูช้นะการประกวดราคา ขสมก.มีสิทธิที�จะจา้งบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาดาํเนินการแทนได ้โดย

ผูช้นะการประกวดราคา ตอ้งเป็นผูว้า่จา้งและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั�งหมดรวมถึงระยะเวลาแลว้เสร็จตามที� ขสมก. 

กาํหนด  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ  และรวมถึงค่าปรับต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าที�กาํหนดไว้ ในระหว่างที�องค์การยงั

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ถา้องคก์ารเห็นวา่ผูช้นะการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่อาจ

ปฏิบติัตามสัญญาต่อไปได ้องคก์ารจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผู ้

ออกหนงัสือคํ�าประกนัให้ชดใชร้าคาที�เพิ�มขึ�น ในกรณีที�ตอ้งดาํเนินการใหม่นอกเหนือจากการปรับจนถึงวนั

บอกเลิกสัญญาไดด้ว้ย 

 
13. ข้อสงวนสิทธิ�ในการเสนอราคาและอื�น ๆ 

13.1 เงื�อนไขต่าง ๆ ขา้งตน้ที�กาํหนดให้ส่งมาพร้อมกบัการยื�นเอกสารของการประมูลใน

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

13.2 เมื�อองค์การ ได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ� งของตามการ

ประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของเขา้มาจากต่างประเทศ และ

ของนั� นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที� มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึ� งเป็นผูใ้ห้เช่าจะต้องปฏิบติัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพณิชยน์าว ีดงันี�    
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 (1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า ภายใน 7 

วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูใ้ห้เช่าสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้

 (2) จดัการให้สิ�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ

ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณิชยน์าวใีหบ้รรทุกสิ�งของนั�น โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลง

เรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

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

การส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี

13.3 ผูเ้สนอราคาซึ� งไดย้ื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองคก์าร 

แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม

เสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้  4.� (�) (�) (�) และ (7) มิฉะนั�นองคก์าร

จะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งอาจพิจารณาให้

เป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม        

13.4 ผูเ้สนอราคาซึ� งองค์การไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�

องคก์ารกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 องค์การจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั

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

ระเบียบขององคก์าร                                                                                                

  กรณีองค์การมีความจาํเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาํหนดเวลาดังกล่าวผูช้นะการ

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

13.5 องค์การสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกาํหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของ สาํนกัอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

13.6 องค์การทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่คดัเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการเช่าระบบ

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั�ง ที�ยงัมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเมื�อ และ

องค์การทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะยกเลิกการทาํสัญญาเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัการเดินรถ (GPS) 

พร้อมติดตั�ง จากผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูช้นะการประกวดราคาไดทุ้กเมื�อ โดยผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูช้นะ

การประกวดราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองคก์าร 
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14. ปัญหาการขัดแย้งหรือการตีความ 

ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งตีความขอ้ใด หรือมีขอ้ความใดที�โตแ้ยง้ในประกาศประกวด

ราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื�นใดก็ตาม ซึ� งมีความจาํเป็นตอ้งวนิิจฉยัตดัสิน เพื�อใหก้าร

ประกวดราคาครั� งนี� เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร องคก์ารสงวนสิทธิที�จะเป็นผู ้

ตีความ และวนิิจฉยัขอ้ขดัแยง้ ซึ� งใหถื้อเป็นอนัเด็ดขาดและถึงที�สุด 

  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

.............../.................../............. 

  



56 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างองิ) 

ในการจัดซื�อจัดจ้างที�มิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑.  ชื�อโครงการ  เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั�ง 

     /หน่วยงานเจา้ของโครงการ   สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๒.  วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรร ๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท  

๓.  วนัที�กาํหนดราคากลาง  (ราคาอา้งอิง)   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

 ค่าเช่าทั�งหมด ๕ ปี  เป็นเงิน  ๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท      

 ค่าเช่าต่อคนัต่อเดือน เป็นเงิน             ๓,๘๙๑.๐๐  บาท 

๔.  แหล่งที�มาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง) เนื�องจากสืบราคากลางจากสาํนกังานประมาณและกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารแลว้ ไม่มีราคากลางตามคุณลกัษณะที�กาํหนด จึงใชร้าคาของที�ปรึกษาโครงการจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์เพื�อขบัเคลื�อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ที�สืบราคามาเป็นราคากลาง  

๕.  รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) ทุกคน 

     ๕.๑   นายยกุต ์ จารุภูมิ   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร   

     ๕.๒   นายประยรู ช่วยแกว้   ผูช่้วยอาํนวยการฝ่ายการเดินรถองคก์าร ๑ 

     ๕.๓   ดร.เผด็จ ประดิษฐเพชร  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

      รักษาราชการแทน ผอ.สตร. สนข. 

     ๕.๔   นางเบ็ญจมาศ พงศส์รฤทธิ�   ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ๕.๕   นายชิดชยั ภู่อารีย ์   ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการเดินรถ 

     ๕.๖   นางพนิดา ทองสุข   ผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชีและกองทุนกลาง 

     ๕.๗   นางพริ�มเพรา วงศสุ์ทธิรัตน์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัแผนงาน 

     ๕.๘   นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภทัร  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกับริการและจดัซื�อ 

     ๕.๙   นางสาวเกษริน   สินวสูิตร  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 

 


