
ร่าง TOR - 2 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)  พร้อมติดต้ัง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

........................................................ 
 
1. ความเป็นมา  
 ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2553 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
ด าเนินการเก่ียวกับ การศึกษาแนวทางและก าหนดมาตรการในการน าเทคโนโลยีระบบก าหนดต าแหน่งบน
โลก (Global Positioning System: GPS) มาใช้ติดต้ังกับรถสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม 
รวมท้ังเป็นการ ตรวจสอบ และยกระดับความปลอดภัยซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ลงได้   
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงมีนโยบายน าเทคโนโลยีระบบติดตามรถโดยสารประจ า
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) มาใช้กับรถโดยสารประจ าทาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะน ามาซ่ึงความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้รถใช้ถนนท่ัวไป อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความม่ันใจและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือจัดหาระบบ GPS บนรถโดยสาร พร้อมติดต้ังจอภาพอัจฉริยะบริเวณป้ายหยุดรถ

โดยสาร 
2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเดินรถขององค์การ 
2.3 เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ 
2.4 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจและเกิดความเช่ือม่ันในการใช้บริการ 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ีประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทาง

ราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ  
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับเอกสิทธ์ิหรือคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือ
กลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกัน หรือ
นิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมค้ามาพร้อมกับเอกสาร
เสนอราคา  ท้ังน้ี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหน้ีร่วม 
   หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน (Consortium) ท่ีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ท่ี
ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วม
ท างานจะต้องก าหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา
กับทางองค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมค้าหรือร่วมท างานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ท้ังน้ี นิติ
บุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหน้ีร่วม ท้ังน้ีให้เป็นไปตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2543 
   นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอ านาจให้นิติบุคคล
ใดลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนด้วย 

2.9 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซ่ึงประสงค์จะเสนอราคาท่ีเข้าร่วมในกลุ่มกิจการร่วมค้า 
(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน (Consortium) ไม่สามารถย่ืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง 
หรือร่วมกับนิติบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มกิจการร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างานอ่ืนได้อีก และจะเปล่ียนแปลง
นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างานในภายหลังไม่ได้ 

2.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีจากองค์การ 
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2.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคา 

2.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง 
 มีผลงานพัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 สัญญา และมี
ประสบการณ์ด้านระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบติดตามยานพาหนะ 
(Vehicle Tracking System) อย่างน้อย 1 สัญญา ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือเอกชนท่ีองค์การ
เช่ือถือได้ขนาดใหญ่ และเป็นผลงานท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันท่ีลงนามใน
สัญญา จนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาน้ี หรือ  
 มีผลงานด้านการบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบติดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จ านวนรถรวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 คัน ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา จนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาน้ี โดยผู้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรือส าเนาสัญญาของงาน หรือหนังสือรับรองผลงาน
ดังกล่าวมาแสดงในวันย่ืนซองประกวดราคาพร้อมช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานท่ีสามารถติดต่อได้ 

 ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน 
(Consortium) ผลงานตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริษัทผู้เข้าร่วม โดยต้องมีบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

2.13 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นบริษัทท่ีได้รับหนังสือแต่งต้ังให้เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือกรณีท่ีไม่มีบริษัทสาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ท่ี
น าเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต 

2.14 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ท่ีก าหนด  ข้างต้นท้ังหมดโดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้ระบุ
หมายเลขข้อท่ีอ้างอิงให้ชัดเจน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ี
ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง 
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ 

รายละเอียดท่ี     
ขสมก.ก าหนด 

รายละเอียดท่ีผู้
ประสงค์จะเสนอ
ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด
ท่ี ขสมก.ก าหนด 

ดีกว่ารายละเอียด
ท่ีขสมก.ก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 
(ระบุเลขท่ีหน้า) 
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี     
                               ช่ือผู้ติดต่อ ......................................... โทรศัพท์ ............................................. 
4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
เอกสารแนบ ดังน้ี 

4.1 ขอบเขตการด าเนินงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีผู้ชนะการประกวดราคา (เอกสาร
หมายเลข 1) 

4.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 2) 
4.3 การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข 3) 
4.4 การรับประกันและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 4) 

 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับได้ท าการตรวจรับไว้เรียบร้อย
แล้ว 
 
6. ระยะเวลาส่งมอบของ  ส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จ านวน 2,600 คัน พร้อม
ติดต้ังจอภาพอัจฉริยะ รวมท้ังอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ  ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ ณ สถานท่ีท่ีองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพก าหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใช้งานระบบติดตามรถโดยสารประจ า
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
 
งวดท่ี ขอบเขต/ส่ิงท่ีส่งมอบ ระยะเวลา 

1 1. ติดต้ังระบบบนรถโดยสาร จ านวน 500 คัน  ได้แก่  
- ระบบบอกพิกัดต าแหน่ง(Global Positioning System : GPS )   
- ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน  

2. ด าเนินการปรับปรุงห้องควบคุม (Control Center)  
3. ด าเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ท่ีส านักงานใหญ่  เขตการเดินรถ   

และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ   
4. ด าเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ได้แก่ 

60 วัน 
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งวดท่ี ขอบเขต/ส่ิงท่ีส่งมอบ ระยะเวลา 
- ระบบแผนท่ี (Base Map)  
- ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center ) 
- ระบบประมวลระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time Estimation System)  
- ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจ าทาง (Bus 

monitoring System) 
-  ระบบจัดตารางให้บริการเดินรถโดยสาร (Bus Scheduling System) 

5. ระบบติดตามรถโดยสารประจ าทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Application ) 

2 1. ติดต้ังระบบบนรถโดยสาร จ านวน 500 คัน  ได้แก่  
- ติดต้ังระบบนับจ านวนผู้โดยสาร (Passenger Counter) 
- ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
- ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computr) 
- ติดต้ังระบบจอควบคุมส าหรับพนักงานขับรถ (Driver Mornitor & Control ) 
- ติดต้ังระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) 

2. ด าเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ได้แก่ 
- ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการ (Business Intelligence) 
- ระบบจอภาพอัจฉริยะ ท่ีป้ายรถโดยสาร จ านวน 6 ป้าย 

90 วัน 

3 ด าเนินการติดต้ังระบบบนรถโดยสารทุกระบบ จ านวน 2,100 คัน และระบบจอภาพ
อัจฉริยะท่ีป้ายรถโดยสาร จ านวน 14 ป้าย 

180 วัน 

 

7. วงเงินในการจัดหา   
 วงเงินในการจัดหาโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) 
พร้อมติดต้ัง รวมเป็นเงิน  606,996,000.00  บาท (หกร้อยหกล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนหกพันบาท) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  คิดค่าเช่าต่อคันต่อเดือน  เป็นเงิน 3,891.00  บาท (สามพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวนรถโดยสาร 2,600 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี   

8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
 นางสาวเกษริน  สินวิสูตร    โทรศัพท์ 02-246-0339  ต่อ  1414 

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเก่ียวกับโครงการดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายังองค์การโดยเปิดเผยตัว   

..................................................... 
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เอกสารหมายเลข 1 
ขอบเขตการด าเนินงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีชนะการประกวดราคา 

รายละเอียดขอบเขตงานหลัก มีดังน้ี  
1. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 

โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน และแผนการจัดการคุณภาพ โดยรายละเอียดของ
แผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ ขสมก. 

2. ด าเนินการส ารวจจุดติดต้ังส าหรับอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ พร้อมจัดท ารายงานสรุปผล
การส ารวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ท้ังหมด ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อนด าเนินการติดต้ังจริง 

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมดของ ขสมก. ท่ี
เก่ียวข้องกับงานติดต้ังโครงการน้ี พร้อมท้ังจัดท ารายงานสรุปผลการเก็บรวบรวมความต้องการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. ด าเนินการออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการใช้ระบบสารสนเทศของโครงการ พร้อมท้ัง
จัดท าเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพการ
ออกแบบระบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล การออกแบบการเช่ือมโยงข้อมูล (Data Interface) 
ตามมาตรฐาน UML หรือ มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในลักษณะ 
User Interface ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อนด าเนินการพัฒนาระบบ 

5. ด าเนินการออกแบบการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการน้ี พร้อมท้ังจัดท าเอกสารการออกแบบการติดต้ังระบบ 

6. ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีได้รับอนุมัติจาก 
ขสมก. 

7. ด าเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องตามเอกสารการ
ออกแบบการติดต้ังระบบ ท่ีได้รับอนุมัติจาก ขสมก. 

8. ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ GPS ระบบนับจ านวนผู้โดยสาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน และระบบอ่ืน ๆ  รวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆ  ในรถประจ าทางเพ่ือติดตามสถานะรถ
โดยสารประจ าทาง 

9. ด าเนินการติดต้ังระบบจอภาพอัจฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ท่ีป้ายรถโดยสาร 



7 
 

 
 

10. ด าเนินการจัดหา/ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ส ารองข้อมูล ในลักษณะ Cloud เพ่ือ
รองรับระบบสารสนเทศในโครงการน้ีให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยต้องสามารถให้บริการ Online 
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

11. ด าเนินการออกแบบพร้อมก้ันพ้ืนท่ีห้องควบคุม (Control Room) ณ ขสมก. โดยมีขนาดห้อง ไม่
น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) เพ่ือรองรับการติดต้ังโต๊ะคอนโซล จอภาพ และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ
เพ่ือรองรับการใช้งานโครงการน้ีท่ีห้องควบคุม 

12. ด าเนินการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องในห้องควบคุม (Control Room) 
และระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการใช้งานโครงการน้ี 

13. ด าเนินการน าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้คณะกรรมการ
อนุมัติก่อนด าเนินการติดต้ังระบบจริง 

14. ด าเนินการติดต้ังระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบแผนท่ี ระบบประมวลผลส่วนกลาง และระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ  เพ่ือรองรับการใช้งานโครงการน้ี 

15. ด าเนินการทดสอบการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 
15.1 ด าเนินการทดสอบการเช่ือมโยงของระบบ (System Integration Test) และการทดสอบ

ระบบของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) ระบบสารสนเทศท่ีมีการติดต้ัง 
15.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) อย่างน้อยดังน้ี 

1) ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีขีดความสามารถรองรับการท างานของ
ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอ ให้สามารถให้บริการได้ตามปริมาณงาน และต้อง
สามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้งาน (Concurrent Users) ได้ไม่น้อย
กว่า 500 ผู้ใช้งาน และต้องรองรับจ านวนผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 ผู้ใช้งาน (Name 
Users) ในการท ารายการมาตรฐานบนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี
คุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุน ท่ีก าหนดไว้น้ัน 
เป็นการก าหนดคุณสมบัติข้ันต ่าเท่าน้ัน ผู้ชนะการประกวดราคา มีหน้าท่ีออกแบบ
และน าเสนอคุณลักษณะเฉพาะของ Hardware ให้เป็นไปตามความต้องการด้าน
ประสิทธิภาพข้างต้น 

2) ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) ของระบบสารสนเทศท่ีมี
การติดต้ัง โดยทดสอบช่วงเวลาการตอบสนอง (Response time) ของระบบ โดยต้อง
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สามารถตอบสนองได้ภายใน 5 วินาที โดยท าการทดสอบท่ี ขสมก. ภายใต้ระบบ
เครือข่ายส่ือสารข้อมูลเดียวกัน (LAN) 

15.3 การฝึกอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ ขสมก. มีความต้องการอย่าง
น้อย ดังน้ี 

1) ต้องท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ 
และผู้ใช้งานให้กับ ขสมก. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวนท้ังหมด 460 คน เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ และมีความเข้าใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบท้ังหมด
ท่ีติดต้ังเป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและบริหารจัดการ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองคน ซ่ึงการอบรมจะแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังน้ี 
- การอบรมส าหรับผู้บริหาร จ านวน 50 คน ในลักษณะ Class room Training 
- การอบรมส าหรับผู้ดูแลระบบ จ านวน 10 คน ในลักษณะ Class room Training 

และ On the Job Training 
- การอบรมส าหรับผู้ใช้งาน จ านวน 400 คน ในลักษณะของ On the Job Training 

2) ต้องท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของ ขสมก. และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบจ านวน 80 คน 
(จากจ านวนผู้ใช้งานท้ังหมด 400 คน) ให้มีความรู้เพียงพอท่ีจะสามารถถ่ายทอด
ความรู้และฝึกอบรมการใช้งาน ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศและองค์ประกอบท้ังหมดท่ีติดต้ัง ให้กับเจ้าหน้าท่ี ขสมก. รุ่นต่อไปได้ 
(Train the trainer) 

3) ต้องจัดท าแผนการฝึกอบรม และส่งให้ ขสมก.พิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ
ฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
3.1) หัวข้อในการฝึกอบรม 
3.2) เน้ือหาการฝึกอบรมโดยย่อ 
3.3) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
3.4) คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
3.5) ระยะเวลาการฝึกอบรม (จ านวนช่ัวโมง/วัน) 
3.6) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3.7) ประเมินผลก่อน และหลังการฝึกอบรม 
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4) ต้องจัดท าคู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใช้งานระบบ) และคู่มือการฝึกอบรม
ผู้ดูแลระบบในรูปแบบของเอกสารและส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับ 
ขสมก. 

5) ต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประจ ารถโดยสาร 2 รูปแบบดังน้ี 
- คู่มือการปฏิบัติงานประจ ารถโดยสาร แบบ Quick guide ในลักษณะ แผ่นพับ

ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้า/หลัง เคลือบพลาสติก 
- คู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงานประจ ารถโดยสาร ในลักษณะรูปเล่ม 

6) ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมท้ังหมด ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง และ
ค่าท่ีพักของ ผู้เข้าอบรม และต้องมีหน้าท่ีในการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมให้
เพียงพอ 

7) ขอสงวนสิทธ์ิในการคัดลอกหรือท าซ ้าเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ  เพ่ือใช้งานในกิจการ
ของ ขสมก. หากเอกสารและคู่มือรายการใดไม่สามารถคัดลอกหรือท าซ ้าได้ ขอให้
แจ้งให้ ขสมก. ทราบอย่างชัดเจนด้วย กรณีผู้เสนอราคาไม่แจ้งให้ ขสมก. ทราบ    
ขสมก. จะถือว่าผู้ชนะการประกวดราคาอนุญาตให้ ขสมก. คัดลอกหรือท าซ ้าเพ่ือใช้
ในกิจการของ ขสมก. ได้ ท้ังน้ีหากมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธ์ิเรียกร้อง
ใด  ๆว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกับเอกสารและคู่มือท่ี  ขสมก. คัดลอกหรือท าซ ้ า
เพ่ือใช้งานในกิจการของ ขสมก. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการท้ังปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับส้ินไปโดยเร็ว 
โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด 

15.4 เอกสารส่งมอบ (ต้องส่งมอบเอกสารจ านวน 10 ชุดพร้อมเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 
2) เอกสารการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุน

(Computer and Network Configuration) 
3) เอกสารการติดต้ังอุปกรณ์ประจ ารถโดยสาร และป้ายรถโดยสาร 
4) แผนผังหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเช่ือมโยงระบบ คอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย (System Diagram) 
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5) แผนผังการติดต้ังอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุน
(System Layout) 

6) แผนผังการติดต้ังอุปกรณ์ประจ ารถโดยสาร และป้ายรถโดยสาร 
7) แผนผังการติดต้ังอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการน้ี 
8) คู่มือการฝึกอบรม คู่มือการใช้งานระบบ และคู่มือการปฏิบัติงาน  

 
ลิขสิทธ์ิการใช้งาน 

1. ขสมก. มีความต้องการด้านซอฟต์แวร์พร้อมลิขสิทธ์ิการใช้งานตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการ โดยต้องจัดเตรียมลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ให้มีจ านวนสอดคล้องกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีน าเสนอในโครงการ 

2. ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  ท่ีน ามาใช้งาน จะต้องมีลิขสิทธ์ิการใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย เม่ือด าเนินการตาม
ขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็จ  

3. ระบบสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาข้ึนใหม่ท้ังหมด ต้องส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ตลอดจน
เอกสารลิขสิทธ์ิการใช้งานต่าง ๆ  ให้กับ ขสมก. 

4. กรณีท่ีเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุง (Customization) ระบบสารสนเทศ จากซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ต้อง
ส่งมอบระบบสารสนเทศและ Source Code ในส่วนท่ีมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ิมเติม ตลอดจนเอกสาร
ลิขสิทธ์ิการใช้งานต่าง ๆ  ให้กับ ขสมก. 
 

............................................................ 
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เอกสารหมายเลข 2 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
1.1 ระบบบนรถโดยสาร (จ านวนประมาณ 2,600 ระบบ) 

1.1.1 ระบบบอกพิกัดต าแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (จ านวน 1 ระบบ/คัน) 
1.1.2 ระบบนับจ านวนผู้โดยสาร (Passenger Counter) (จ านวน 1 ระบบ/คัน) 
1.1.3 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (จ านวน 1 ระบบ/คัน) 

1.1.3.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (จ านวน 4 เคร่ือง) 
1.1.3.2 อุปกรณ์บันทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (จ านวน 1 เคร่ือง) 

1.1.4 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) (จ านวน 1 ระบบ/คัน) 
1.1.5 ระบบจอควบคุมส าหรับพนักงานขับรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) (จ านวน 1 

ระบบ/คัน) 
1.1.6 ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (จ านวน 1 ระบบ/คัน) 
1.1.7 ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) (จ านวน 1 ระบบ/คัน) 

1.2 ระบบจอภาพอัจฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ท่ีป้ายรถโดยสาร (จ านวน 20 ระบบ) 
1.3 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ (Fleet Management Central) ท่ี ส านักงานใหญ่ เขตการเดินรถ และกลุ่ม

งานปฏิบัติการเดินรถ (จ านวน 1 ระบบ) 
1.3.1 ปรับปรุงห้องควบคุม (Control Center) (จ านวน 1 ระบบ) 

1.3.1.1 ก้ันพ้ืนท่ี (จ านวน 1 ห้อง) 
1.3.1.2 จอแสดงผลแบบ LED (จ านวน 8 เคร่ือง) 
1.3.1.3 โต๊ะคอนโซล (Console) (จ านวน 1 ตัว) 
1.3.1.4 ชุดโซฟา 4 ท่ีน่ัง (จ านวน 1 ชุด) 
1.3.1.5 ระบบเครือข่าย (จ านวน 1 ระบบ) 
1.3.1.6 ระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่าง (จ านวน 1 ระบบ) 
1.3.1.7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องควบคุม (Control Center) (จ านวน 2 เคร่ือง) 

1.3.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับเขตการเดินรถ (จ านวน 8 เคร่ือง) 
1.3.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ (จ านวน 24 เคร่ือง) 
1.3.4 ระบบแผนท่ี (Base Map) (จ านวน 1 ระบบ) 
1.3.5 ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center) (จ านวน 1 ระบบ) 
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1.3.6 ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation System) (จ านวน 1 
ระบบ) 

1.3.7 ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจ าทาง (Bus Monitoring System) 
(จ านวน 1 ระบบ) 

1.3.8 ระบบจัดตารางให้บริการรถโดยสาร (Bus Scheduling System) (จ านวน 1 ระบบ) 
1.3.9 ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการ (Business Intelligence) (จ านวน 1 ระบบ) 

1.4 ระบบติดตามรถโดยสารประจ าทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Application) 
(จ านวน 1 ระบบ) 

 
2. ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1.1 ระบบจะต้องมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความพร้อมใช้ (Availability) และความ

ปลอดภัย (Safety) สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า  และรวดเร็ว 
2.1.2 ระบบจะต้องสามารถใช้งานได้ง่ายและเรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็ว  
2.1.3 สามารถแสดงผลได้ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนจอภาพ และพิมพ์ออกทาง

เคร่ืองพิมพ์ 
2.1.4 สามารถขยายระบบหรือเพ่ิมความสามารถของระบบได้โดยง่าย (Scalability) โดยผู้เสนอ

ราคา  ต้องน าเสนอสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องท่ีน ามาใช้ในการ
พัฒนาระบบ 

2.1.5 ระบบจะต้องมีความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security) และต้องไม่น าข้อมูลในระบบ
ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ขสมก. 

2.2 คุณสมบัติท่ัวไปส าหรับวัสดุและอุปกรณ์ (Hardware) 
2.2.1 อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องเป็นของแท้และใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และมีการรับรอง

คุณภาพการใช้งาน จากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายหรือสถาบัน องค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรอง
โดยตรง 

2.2.2 ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีความทนทานสามารถใช้งานได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย (โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการติดต้ัง เช่น ความร้อน 
ความช้ืน ฝุ่น น ้า ความส่ันสะเทือน ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก) 
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2.2.3 ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย อยู่ในสายการผลิต และเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุน
อีก 5 ปีเป็นอย่างน้อย 

2.2.4 มีการออกแบบระบบส ารองและหลีกเล่ียง Single point of failure อาทิ ระบบไฟฟ้า
ส ารองส าหรับอุปกรณ์ GPS และอุปกรณ์สนับสนุน 

2.2.5 มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีเพียงพอและสามารถรองรับการท างานระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความม่ันคงปลอดภัย 

2.2.6 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองและอะไหล่ส าหรับระบบหลักไม่น้อยกว่า 5 % ให้เพียงพอ
กับการให้บริการตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยจะต้องแสดงรายการอุปกรณ์และอะไหล่ให้ 
ขสมก. รับทราบทุกเดือน 

2.3 คุณสมบัติท่ัวไปส าหรับระบบสารสนเทศ (Software) 
2.3.1 สามารถใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนดหรือสูง
กว่า 

2.3.2 ระบบท้ังหมดต้องสามารถใช้งานโดยเรียกใช้ได้จากหน้าจอเดียวกัน (Single Point of 
Access) แล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกระบบได้ 

2.3.3 มีระบบและเคร่ืองมือช่วยให้ดูแลบริหารจัดการระบบและเปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ  ในระบบ
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค 

2.3.4 สามารถเปิดหน้าจอพร้อมกันหลายจอได้ (Multi Windows) 
2.3.5 สามารถท างานหลาย ๆ  อย่างพร้อมกันได้ (Multi Session) 
2.3.6 ในการเรียกดูข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลเป็นรายละเอียดย่อยของแต่ละรายการได้ (Drill 

Down) 
2.3.7 มีหน้าจอการท างาน (Menu) ท่ีง่ายต่อการใช้งาน ในลักษณะ GUI (Graphical User 

Interface) เช่น หน้าจอบันทึกข้อมูล หน้าจอส่ังประมวลผลรายงาน เป็นต้น โดยสามารถ
ก าหนดรูปแบบหน้าจอการท างาน (Menu) ในระดับผู้ใช้งาน (User) 

2.3.8 สามารถ Import และ Export ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบ Spreadsheet TextWord XML และ
อ่ืนๆ   

2.3.9 สามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้งานได้อย่างน้อย ดังน้ี 
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1) ก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลในระดับท่ีแตกต่างกันได้ 
เช่น สิทธิในการใช้งานฟังก์ช่ันต่าง ๆ  สิทธิการเรียกดูข้อมูล ช้ันความลับข้อมูล และ
รายงานต่าง ๆ  สิทธิการแก้ไขข้อมูล สิทธิในการยกเลิกรายการ เป็นต้น 

2) สามารถบันทึก ตรวจสอบการท างานของผู้ดูแลระบบ และโปรแกรมในข้ันตอน 
ต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด เช่น การแก้ไขสิทธิของผู้ใช้งาน การแก้ไข Parameter ต่าง  ๆ
ในระบบ เป็นต้น โดยเก็บอยู่ในรูปแบบของ Log ท่ีแสดงรายการให้เข้าใจได้ 

3) สามารถปิดการใช้งานระบบ (Log Out) อัตโนมัติเม่ือไม่มีการใช้งานตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

4) สามารถควบคุมให้ User เปล่ียนรหัสผ่านตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
5) สามารถบันทึก สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงาน การเข้าใช้งานระบบของ

ผู้ใช้งานแต่ละ User ได้  โดยสามารถแสดงรายละเอียด วันและเวลาในการ Login 
เข้าใช้งานระบบ รายละเอียดของการใช้งานระบบ เช่น เพ่ิมข้อมูลใหม่ แก้ไขข้อมูล 
เป็นต้น 

6) สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงานการ Login เข้าใช้งานระบบของ User โดย
สามารถแยกรายละเอียดตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ได้ เช่น จ าแนกตามวันท่ี และช่วงเวลาท่ี
ใช้งานระบบ จ าแนกตาม User เป็นต้น 

7) สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงานประวัติการบันทึก แก้ไขข้อมูลจากระบบ โดย
แสดงเวลา วันท่ี ข้อมูลท่ีเพ่ิมเติม วันท่ีแก้ไข โดยสามารถติดตามประวัติได้ตาม
เง่ือนไขต่าง ๆ  เช่น ช่วงเวลา ตาม User ท่ี Login เข้าใช้งานระบบ เป็นต้น 

2.3.10 สามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้งาน (Concurrent Users) ได้ไม่น้อยกว่า 
500 ผู้ใช้งาน และต้องรองรับจ านวนผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 ผู้ใช้งาน (Name Users) 

2.3.11 สามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากส่วนกลางได้ 
2.3.12 สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยผู้ให้บริการต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐาน ISO20000 หรือ ISO27001 หรือดีกว่า 
2.3.13 สามารถใช้ท างานในลักษณะ Web-based Application โดยสามารถใช้งานผ่านทางระบบ

อินเตอร์เน็ตได้ 
2.4 การเช่ือมโยงข้อมูล  
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2.4.1 สามารถท างานและเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน  ๆแบบ Web Service โดยต้องสนับสนุน
มาตรฐานการเรียกใช้บริการหรือข้อมูลมาตรฐานได้ เช่น SOAP WSDL และ XML เป็นต้น 

2.4.2 สามารถท างานและเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน ๆ  แบบ text file หรือ csv file หรือ Excel  
2.4.3 สามารถท างานและเช่ือมโยงกับระบบ ได้อย่างน้อยดังน้ี 

ล าดับท่ี รายการข้อมูล ระบบต้นทาง ระบบปลายทาง 
1 ข้อมูลบุคลากร  ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
2 ข้อมูลการท างานของบุคลากร  ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
3 ข้อมูลรถและประเภทอุบัติเหตุ ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 

Management Center) 
ระบบสถิติอุบัติเหตุ 

4 ข้อมูลระยะทางเดินรถ ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 
Management Center) 

ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 

5 ข้อมูลรายได้, ค่าใช้จ่ายเดินรถ, ค่า
ล่วงเวลา 

ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ ระบบรายงานสรุปข้อมูลการ
ให้บริการ 

6 ข้อมูลพิกัดรถโดยสาร (ตามการ
ร้องขอแบบ Real time) 

ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 
Management Center) 

BMTA Mobile Application 

7 ข้อมูลพิกัดรถโดยสาร ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet 
Management Center)  

ระบบสารสนเทศของ 
กรมขนส่งทางบก 

2.4.4 รองรับการเช่ือมโยงในอนาคต เช่น ข้อมูลจาก BMA Traffic/Google ระบบ e-Ticket 
ระบบ MIS และ ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ เป็นต้น โดยระบบฯ จะต้องจัดเตรียม 
Application Program Interfaces (APIs) เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงส่วนกลาง ในรูปแบบ 
Web Services และรองรับมาตรฐาน Open Data  อาทิ GTFS ได้ในอนาคต 

2.5 การแบ่งการควบคุมและการแสดงผลข้อมูล 
2.5.1 สามารถต้ังค่าในการก าหนดรูปแบบการควบคุมและการแสดงผลข้อมูลได้ อาทิ  

- ส านักงานใหญ่สามารถแสดงผลข้อมูลได้ท้ังหมด  
- เขตการเดินรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของเขต  
- กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของกลุ่มงาน 

2.5.2 สามารถต้ังค่าในการก าหนดควบคุมการแก้ไขข้อมูลได้ อาทิ 
- ส านักงานใหญ่และเขตการเดินรถจะไม่สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลได้  
- กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลได้ 

3. รายละเอียดคุณสมบัติ และข้อก าหนด  
3.1 ระบบบนรถโดยสาร 

3.1.1 คุณสมบัติเฉพาะของระบบบอกพิกัดต าแหน่ง (Global Positioning System: GPS)  
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3.1.1.1 อุปกรณ์ต้องมีคุณลักษณะและระบบการท างานของเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดิน
รถ ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เร่ือง ก าหนดคุณลักษณะและระบบการ
ท างานของเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถท่ีใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 
เป็นอย่างน้อย 

3.1.1.2 สามารถส่งข้อมูลพิกัดต าแหน่งโดยตรงจากอุปกรณ์บอกพิกัดต าแหน่ง (GPS) 
ผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3.1.1.3 เป็นอุปกรณ์จีพีเอส (GPS) แบบท่ีมีค่าความแม่นย าในการระบุต าแหน่งสูง โดยมี 
ความคลาดเคล่ือนในระยะ ± 5 – 15 เมตร หรือดีกว่า 

3.1.1.4 มีอัตราความถ่ีการปรับปรุงข้อมูลพิกัดต าแหน่งทุก  ๆ45 วินาที หรือเร็วกว่า 
3.1.1.5 สามารถแจ้งพิกัดและความเร็วปัจจุบัน เส้นทางการว่ิง การออก การหยุด การ

จอด ระหว่างป้ายต้นทาง ระหว่างป้ายกลางทางและป้ายปลายทางของรถโดยสาร
แต่ละคัน พร้อมเวลาและระยะทางในการเดินทาง หากเป็นจุดอับสัญญาณ ต้องมี
อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณหรืออุปกรณ์ขยายสัญญาณ 

3.1.1.6 อุปกรณ์สามารถตรวจจับพฤติกรรมการขับรถโดยสาร ได้อย่างน้อยดังน้ี การขับ
รถเร็วเกินก าหนด และการเข้า – ออกพ้ืนท่ี ท่ีอยู่นอกเหนือจากเส้นทางให้บริการ 

3.1.1.7 สามารถตรวจสอบพฤติกรรมในการ เปิด-ปิด ประตูรถโดยสาร ได้ทุกขณะ (Real 
time) 

3.1.1.8 สามารถดูข้อมูลการว่ิงรถย้อนหลังได้ตลอดเวลา 
3.1.1.9 มีเสียงเตือนผ่านล าโพงในตัวรถ เม่ือรถโดยสารขับความเร็วเกินกว่าท่ีก าหนด

และสามารถส่ังการได้จากศูนย์ควบคุม 
3.1.1.10 มีหน่วยความจ า (Memory) ท่ีสามารถเก็บข้อมูลต าแหน่งรถ ความเร็ว ต่อเน่ือง

ทุก  ๆ1 วินาที ได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน และสามารถส ารองข้อมูลมาใช้ภายหลังได้ 
หรือสามารถเพ่ิมเติมหน่วยความจ าได้ 

3.1.1.11 มีระบบแจ้งเตือนเม่ือเสาสัญญาณ GPS ถูกถอด กล่องอุปกรณ์ถูกเปิดหรืองัดแงะ
หรือเสียหาย 

3.1.1.12 มีเทคโนโลยีอ่ืนในการระบุพิกัด หรือมีเสาสัญญาณ GPS ส ารอง กรณีเสา
สัญญาณ GPS หลักถูกถอด 
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3.1.1.13 ตัวกล่องมีช่องส าหรับคล้องซีลเพ่ือป้องกันการเปิดกล่อง หรือมีการป้องกันเพ่ือ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์และความเสียหาย 

3.1.1.14 สามารถปรับปรุงระบบปฏิบัติการหรืออัพเดทเฟิร์มแวร์ (Firmware) ผ่าน
อุปกรณ์ไร้สาย (Over-the-Air Update) หรือผ่านสายสัญญาณได้ 

3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะของระบบนับจ านวนผู้โดยสาร (Passenger Counter) 
3.1.2.1 เป็นอุปกรณ์ส าหรับนับจ านวนผู้โดยสายข้ึน และ ลง รถโดยสารประจ าทาง 
3.1.2.2 มีการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์แสดงผล จ านวนผู้โดยสารข้ึน และลงรถโดยสาร

ประจ าทาง รวมถึงจ านวนผู้โดยสารคงเหลือในรถโดยสาร 
3.1.2.3 มีช่องเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ภายนอกได้ 
3.1.2.4 สามารถเก็บข้อมูลจ านวนผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
3.1.2.5 สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เปิด – ปิด ประตู เพ่ือเปิด-ปิดการใช้งานอุปกรณ์นับ

จ านวน 
3.1.2.6 อุปกรณ์รองรับการเช่ือมต่อข้อมูลผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3.1.2.7 มีรายงานสรุปจ านวนผู้โดยสารข้ึน และลงรถโดยสารประจ าทาง รวมถึงจ านวน

ผู้โดยสารคงเหลือในรถโดยสาร โดยสามารถแยกรายออกเป็น รายงานในแต่ละ
สายของรถโดยสาร รายงานประจ าวัน/สัปดาห์/เดือน ได้เป็นอย่างน้อย 

3.1.2.8 มีการแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถและศูนย์ควบคุม เม่ือมีผู้โดยสารเกินพิกัด 
3.1.3 คุณสมบัติเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในรถ อย่างน้อยได้แก่ 

3.1.3.1 สามารถบันทึกภาพถนนด้านหน้ารถ 1 จุดและหลังรถ 1 จุด และบันทึกภาพ
ภายในรถ 2 จุด โดยออกแบบให้สามารถเห็นภาพภายในรถและบริเวณประตู
ทางข้ึน-ลงได้ 

3.1.3.2 สามารถส่งสัญญาณภาพเคล่ือนไหวผ่านระบบสัญญาณ GPRS หรือ 3G หรือ
ดีกว่า โดยระบบสามารถเลือกส่งความละเอียดของภาพเคล่ือนไหวตามขนาด
ช่องสัญญาณ (Bandwidth) และจัดเก็บภาพในรูปแบบ Snap shot เพ่ือจัดเก็บใน
อุปกรณ์บันทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือตรวจสอบข้อมูล VDO 
ได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

3.1.3.3 สามารถท างานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
3.1.3.4 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายบนรถได้ 
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3.1.3.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรือ UL ได้เป็นอย่าง
น้อย 

3.1.3.6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม ส าหรับบันทึกภาพถนนด้านหน้ารถ 1 จุดและ
หลังรถ 1 จุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังน้ี 
1) เป็นกล้องวงจรปิด ท่ีติดต้ังด้วยมุมการมองภาพแบบคงท่ี 
2) มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 น้ิว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS 

หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายใน ตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกท่ี
เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้ 

3) สามารถต้ังค่าการแสดงความละเอียดภาพ ส าหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ 
ส าหรับพ้ืนท่ีส าคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ท่ี 
25 FPS หรือดีกว่า 

4) มีความละเอียดของกล้องต้ังแต่ 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ HD 720p หรือ
ดีกว่า 

5) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Day 
Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Night 
Mode) หรือดีกว่า 

6) มีขนาดความกว้างท่ีเหมาะสมระหว่างจุดติดต้ังกล้องกับมุมมองภาพ 
ภายในรถโดยสารได้อย่างครอบคลุมภายในรถโดยสารท้ังหมด 

7) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให้ท่ีภาพมีความคมชัดท้ังใน
เวลากลางวันและกลางคืนส าหรับพ้ืนท่ีส าคัญ 

8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range) 

9) ส่งสัญญาณภาพแบบ H.264 หรือเทียบเท่า 
10) ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 

(Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
3.1.3.7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดมอินฟราเรด ส าหรับจับภายในรถ โดยมี

คุณลักษณะอย่างน้อยดังน้ี 
1) เป็นกล้องวงจรปิด ท่ีติดต้ังด้วยมุมการมองภาพแบบคงท่ี 
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2) สามารถแสดงภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมี
การควบคุม IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเม่ือเปล่ียนโหมดการ
บันทึกภาพ 

3) มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 น้ิว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS 
หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกท่ี
เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้ 

4) สามารถต้ังค่าการแสดงความละเอียดภาพ ส าหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ 
ส าหรับพ้ืนท่ีส าคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ท่ี 
25 FPS หรือดีกว่า 

5) มีความละเอียดต้ังแต่ 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ HD 720p หรือดีกว่า 
6) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Day 

Mode) และไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Night 
Mode) หรือดีกว่า 

7) มีขนาดความกว้างเลนส์ท่ีเหมาะสมระหว่างจุดติดต้ังกล้องกับมุมมองของ
ภาพ โดยต้องสามารถแสดงมุมมองภาพ ภายในรถโดยสารได้อย่าง
ครอบคลุมภายในรถโดยสารท้ังหมด 

8) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให้ภาพมีความคมชัดท้ังใน
เวลากลางวันและกลางคืนส าหรับพ้ืนท่ีส าคัญ 

9) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range) 

10) ส่งสัญญาณภาพแบบ H.264 หรือเทียบเท่า 
11) ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 

(Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
3.1.3.8 อุปกรณ์บันทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อย่างน้อยดังน้ี 

1) เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและมี
เสถียรภาพในการท างาน 

2) ต้องมีขนาดเหมาะสมกับการติดต้ังภายในรถและสะดวกในการ
บ ารุงรักษา 
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3) สามารถเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียงตามจ านวนกล้องเท่ากับจ านวน
กล้องท่ีน าเสนอ 

4) สามารถบีบอัดสัญญาณภาพแบบ MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
5) รองรับขนาดภาพในการบันทึกไม่น้อยกว่า 1,280x720 ฟิกเซล ท่ี 12 ภาพ

ต่อวินาที ทุก ช่องสัญญาณ 
6) สามารถการส่งข้อมูลภาพแบบ Dual Stream หรือดีกว่า 
7) สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือ WiFi หรือดีกว่า 
8) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ SD Card ท่ีสามารถ

บันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีระบบการป้องการส่ันสะเทือนของ
ฮาร์ดดิสค์ (HDD shock absorber technology) หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 

9) ชุดห่อหุ้มฮาร์ดดิสก์ (HDD Box) ท่ีติดต้ังในตัวเคร่ืองจะต้องมีระบบ
ระบายความร้อน ในกรณีท่ีอุณหภูมิภายในสูง พัดลมจะท างานอัตโนมัติ 
หรือมีระบบระบายความร้อนภายในตัวโดยไม่ต้องพ่ึงพัดลมระบายความ
ร้อน โดยสามารถท างานในช่วงอุณหภูมิ (Working Temperature) บนรถ
ได้อย่างต่อเน่ือง 

10) มีพอร์ต mini USB หรือ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต ส าหรับท าการโอน
ถ่ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือ แล็ปท็อป ไม่น้อยกว่า 1 
พอร์ต 

11) มีการเช่ือมต่อส าหรับเช่ือมต่อจอมอนิเตอร์แบบ VGA หรือ BNC หรือ
ดีกว่า 

12) สามารถควบคุมการต้ังค่าเคร่ืองบันทึกภาพทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อผ่านระบบ
เครือข่าย 3G หรือดีกว่าได้ 

13) สามารถดูภาพสด และภาพย้อนหลังจากเคร่ืองบันทึกภาพในระบบและ
ดาวน์โหลดข้อมูลจากเคร่ืองบันทึกภาพ มายังศูนย์ควบคุมได้ ผ่าน ระบบ
เครือข่าย 3G หรือดีกว่าได้ 

14) สามารถท าการค้นหาข้อมูลภาพ (Search Mode)ได้ตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
Time, Date, หมายเลข รถยนต์ เป็นอย่างน้อย 
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15) สามารถเรียกดูภาพผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รองรับรูปแบบการท างานแบบ 
Web Server โดยสามารถรีโมทเรียกดูภาพได้ผ่าน Internet Explorer หรือ 
Google Chrome เป็นอย่างน้อย และสามารถเรียกดูภาพผ่านมือถือ 
และแท็ปเล็ต อาทิ iOS, Android เป็นอย่างน้อย 

3.1.4 คุณสมบัติเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) 
3.1.4.1 ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการควบคุมและเช่ือมโยงอุปกรณ์/ระบบต่างๆ  ท่ีติดต้ัง

บนรถ รวมท้ังส่ือสารกับศูนย์ควบคุม ซ่ึงอาจเป็นอุปกรณ์เฉพาะ หรือเป็น
อุปกรณ์ควบรวมกับอุปกรณ์อ่ืนท่ีติดต้ัง อาทิ ระบบบอกพิกัดต าแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) ระบบนับจ านวนผู้โดยสาร (Passenger Counter) หรือ 
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ 

3.1.4.2 แสดงข้อมูลสถานะการท างานของอุปกรณ์ท่ีติดต้ังภายในรถได้ (เช่น เปิด/ปิด/
Error) 

3.1.4.3 มีหน่วยประมวลผลแบบ, หน่วยความจ า RAM ,พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลภายในเคร่ือง
เพียงพอกับการใช้งาน 

3.1.4.4 เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ  บนรถได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ GPS, CCTV, 
Passenger Counter และ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3.1.4.5 สามารถเช่ือมต่อกับระบบ e-Ticket ในอนาคตได้ 
3.1.4.6 สามารถรองรับการเช่ือมต่อกับสัญญาณ GPRS หรือ 3G หรือดีกว่า เพ่ือรองรับ

การรับ – ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุม 
3.1.5 ระบบจอควบคุมส าหรับพนักงานขับรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) โดยมี

คุณสมบัติอย่างน้อยดังน้ี 
3.1.5.1 มีจอภาพขนาดเพียงพอส าหรับพนักงานขับรถสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
3.1.5.2 สามารถแสดงเส้นทางการเดินรถ และต าแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารได้ 
3.1.5.3 สามารถแสดงสถานะการจราจรในบริเวณใกล้เคียงได้ 
3.1.5.4 มีปุ่มหรือฟังก์ช่ันในการแจ้งอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ (เช่น รถเสีย)ท่ีเกิดข้ึนในรถ

ไปยังศูนย์ควบคุมได้ 
3.1.5.5 สามารถแสดงข้อมูลแจ้งเตือนจากระบบต่างๆ  
3.1.5.6 สามารถแจ้งเตือนเม่ือออกนอกพ้ืนท่ีท่ีก าหนด 
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3.1.5.7 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายบนรถได้ 
3.1.6 ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

3.1.6.1 อุปกรณ์ต้องมีคุณลักษณะและระบบการท างานของเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดิน
รถ ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เร่ือง ก าหนดคุณลักษณะและระบบการ
ท างานของเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถท่ีใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 
เป็นอย่างน้อย 

3.1.6.2 สามารถจัดเก็บ Log ข้อมูลการบันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน เร่ิมต้น และส้ินสุด
ได้ 

3.1.6.3 อุปกรณ์สามารถบ่งช้ีตัวตนพนักงานขับรถโดยสาร โดยใช้ใบอนุญาตขับรถ ตาม
กรมขนส่งทางบกก าหนด รวมถึงสามารถบ่งช้ีตัวตนพนักงานเก็บค่าโดยสาร 
และนายตรวจ โดยใช้บัตรพนักงานของ ขสมก. โดยสามารถบันทึกข้อมูลการ
แสดงตัวท่ีฐานข้อมูล น าไปค านวณช่ัวโมงการท างาน และแสดงช่ัวโมงการ
ท างานของพนักงานขับรถโดยสาร พนักงานเก็บค่าโดยสาร และนายตรวจได้ 

3.1.6.4 มี Card Reader เพ่ือตรวจสอบและบันทึกเวลาเร่ิมการเดินรถโดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังน้ี 
1) มีช่องเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ภายนอก แบบ RS-232 , 

RS-485,  RJ-45 หรือ USB  
2) สามารถอ่านใบอนุญาตขับรถ บัตรพนักงานของ ขสมก. และ Smart Card 

ได้ 
3) สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายบนรถได้ 
4) มีขนาดกะทัดรัดและสามารถติดต้ังบนรถโดยสารได้ 
5) สามารถเช่ือมต่อเพ่ือส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมได้ 

3.1.7 ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) 
3.1.7.1 มีเสียงประกาศและแสดงสถานท่ีส าคัญของป้ายหยุดรถโดยสารถัดไป 
3.1.7.2 มีระบบเสียงประเภทภายในอาคาร และมีเสียงประกาศป้ายหยุดรถโดยสารถัดไป

ได้อัตโนมัติเม่ือใกล้บริเวณป้าย 
3.1.7.3 มีจอภาพ LED Widescreen ขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว อย่างน้อย 1 เคร่ือง  
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3.1.7.4 ต้องออกแบบติดต้ังจอภาพ LED และระบบเสียงให้เหมาะกับรถแต่ละประเภท
และผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้จ านวนมาก และสามารถแสดงภาพและเสียง 
โดยมีเน้ือหาอย่างน้อยดังต่อไปน้ีได้ 
- ข้อมูลพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารประจ ารถ 
- ส่ือให้ความบันเทิงกับผู้โดยสาร 
- ข้อมูลป้ายหยุดรถโดยสารถัดไป 
- ส่ือโฆษณา (รวมถึง Promotion จากร้านค้าท่ีร่วมรายการท่ีน่าสนใจใน

บริเวณใกล้เคียง) 
3.1.7.5 สามารถปิดเสียงส่ืออ่ืนๆ  และประกาศข้อมูลป้ายหยุดรถโดยสารและเปิดเสียง

เม่ือส้ินสุดการประกาศได้อัตโนมัติ 
3.1.7.6 สามารถเปิด/ปิดและต้ังค่าระดับเสียง และความสว่างและความคมชัดได้จาก

ภายในตัวรถ 
3.1.7.7 สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบส่ือและเน้ือหาได้ท้ังจากภายในตัวรถ อู่จอดรถโดยสาร 

และศูนย์ฯ 
3.1.7.8 สามารถเช่ือมต่อกับศูนย์ฯ เพ่ือจัดการส่ือและเน้ือหาจากศูนย์ฯ ได้ 
3.1.7.9 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรือ UL ได้เป็นอย่าง

น้อย 
3.2 ระบบจอภาพอัจฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ท่ีป้ายรถโดยสาร  

3.2.1 ป้ายโดยสารอัจฉริยะมีจอภาพอัจฉริยะ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว แบบติดต้ังภายนอก
อาคาร จ านวน 20 ป้าย 

3.2.2 ต้องออกแบบระบบป้ายโดยสารอัจฉริยะให้ ขสมก. พิจารณาอนุมัติแบบก่อนการติดต้ัง 
3.2.3 ต้องออกแบบชุดขาต้ัง ให้รองรับกับพ้ืนท่ีบริเวณป้ายหยุดรถโดยสาร  
3.2.4 มีจอภาพ LED ชุดควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน  ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง เป็นประเภทภายนอกอาคาร (Out-door) 
3.2.5 สามารถมองเห็นแสงระยะ 15 เมตร ในเวลากลางวัน 
3.2.6 สามารถแสดงข้อมูลท่ีก าหนดไว้ได้ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

3.2.6.1 หมายเลขสายรถประจ าทางท่ีก าลังถึงจุดจอดรถ และประมาณเวลาท่ีรถประจ า
ทางมาถึงจุดจอดรถ โดยสามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 5 สายพร้อมกัน 
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3.2.6.2 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียง  
3.2.6.3 ส่ือโฆษณา  
3.2.6.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  

3.2.7 สามารถเช่ือมต่อกับศูนย์ควบคุม เพ่ือจัดการส่ือและเน้ือหาจากศูนย์ควบคุมได้ 
3.2.8 สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบส่ือและเน้ือหาจากศูนย์ควบคุมได้ 
3.2.9 สามารถต้ังค่าระดับความสว่างและความคมชัดได้จากอุปกรณ์  
3.2.10 ติดต้ังชุดขาต้ังส าหรับติดต้ังจอภาพ ชุดควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องสามารถติดต้ังภายนอกอาคาร และป้องกันการเกิด
สนิมได้ 

3.2.11 ติดต้ังชุดควบคุมและตรวจสอบสถานะการแสดงผลสถานะบนหน้าจอภาพ ท่ีรองรับการ
เช่ือมต่อกับสัญญาณ GPRS หรือ 3G หรือดีกว่า เพ่ือรองรับการรับ – ส่งข้อมูลจากศูนย์
ควบคุมมายังจอภาพปลายทาง 

3.3 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ (Fleet Management Central) ท่ี ส านักงานใหญ่ เขตการเดินรถ และกลุ่ม
งานปฏิบัติการเดินรถ 
3.3.1 ปรับปรุงห้องควบคุม (Control Center) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ในพ้ืนท่ีของ ส านักงาน

ใหญ่ ขสมก. 
3.3.1.1 ก้ันพ้ืนท่ีผนังเบาคร่ึงหน่ึงและกระจกคร่ึงหน่ึง โดยมีขนาดห้องควบคุมไม่น้อย

กว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และประตูกระจก 
3.3.1.2 ติดต้ังจอแสดงผลแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว จ านวนไม่น้อยกว่า 8 จอ 

พร้อมระบบเสียง 
3.3.1.3 ติดต้ังโต๊ะคอนโซล (Console) จ านวนอย่างน้อย 1 ตัว โดยโต๊ะคอนโซลสามารถ

รองรับการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับแสดงผลบนหน้าจอจ านวนอย่างน้อย  
2 เคร่ือง และจอแสดงผลอย่างน้อย 4 จอ หัวโทรศัพท์ และอุปกรณ์วิทยุเคล่ือนท่ี 

3.3.1.4 ติดต้ังชุดโซฟารับรองผู้มาเย่ียมชม ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ท่ีน่ัง 
3.3.1.5 ติดต้ังระบบเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) 

รองรับการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศ 
3.3.1.6 ติดต้ังระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีขนาด

ความสว่างไม่น้อยกว่า 300 Lux 
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3.3.1.7 คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับแสดงผล จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังน้ี 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 Core)  หรือ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 
GHz และมีหน่วยความจ าแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 
จ านวน 1 หน่วย  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB และสามารถเช่ือมต่อจอภาพได้ไม่
น้อยกว่า 2 จอ 

3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB  

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย  

5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 น้ิว จ านวน 2 หน่วย  
8) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 

และสามารถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได้ 
9) มีชุดโปรแกรมระบบส านักงานส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง

และมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
10) ติดต้ังระบบเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล 

(WAN)  รองรับการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ   
ขสมก. ได้ 

11) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างน้อยดังน้ี 
- ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
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- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
3.3.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับเขตการเดินรถท้ัง 8 เขต จ านวนเขตละ 1 เคร่ือง 

3.3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 Core)  หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมี
หน่วยความจ าแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย  

3.3.2.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  และสามารถเช่ือมต่อจอภาพได้ไม่น้อยกว่า 3 จอ โดย
สามารถรองรับการเช่ือมต่อกับจอภาพขนาด 40 น้ิวได้ 

3.3.2.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
3.3.2.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย  
3.3.2.5 มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
3.3.2.6 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
3.3.2.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 23 น้ิว จ านวน 2 หน่วย  
3.3.2.8 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 40 น้ิว จ านวน 1 หน่วย พร้อมสายสัญญาณส าหรับเช่ือมต่อ 
3.3.2.9 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง และ

สามารถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได้ 
3.3.2.10 มีชุดโปรแกรมระบบส านักงานส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ังและ 

มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
3.3.2.11 ติดต้ังระบบเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)  

รองรับการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได้ 
3.3.2.12 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่าง

น้อยดังน้ี 
1) ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
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3.3.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ท้ัง 24 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 1 เคร่ือง 
3.3.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 Core)  หรือ 8 แกน

เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมี
หน่วยความจ าแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย  

3.3.3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB และสามารถเช่ือมต่อจอภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 จอ 

3.3.3.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
3.3.3.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย  
3.3.3.5 มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
3.3.3.6 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
3.3.3.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 23 น้ิว จ านวน 2 หน่วย  
3.3.3.8 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง และ

สามารถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได้ 
3.3.3.9 มีชุดโปรแกรมระบบส านักงานส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ังและ 

มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
3.3.3.10 ติดต้ังระบบเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) และ/หรือ ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)  

รองรับการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได้ 
3.3.3.11 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่าง

น้อยดังน้ี 
1) ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

3.3.4 คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของระบบติดตามรถโดยสารประจ าทาง ผ่านดาวเทียม 
3.3.4.1 ระบบแผนท่ี (Base Map) 
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1) เป็นแผนท่ีฐาน (Base Map) แบบดิจิตอล เวกเตอร์ (Digital Vector) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความละเอียด
ของแผนท่ีพร้อมขอบเขตอาคาร ในอัตราส่วน 1: 4,000  

2) โปรแกรมแสดงผลบนแผนท่ีต้องประกอบด้วยช้ันข้อมูลส าคัญได้แก่
ข้อมูลถนน ทางด่วน ป้ายหยุดรถโดยสาร ท่ีเช่ือมต่อเป็นโครงข่ายใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอบเขตอาคาร สถานท่ีส าคัญ และ
สถานท่ีราชการ 

3) ระบบพิกัดของแผนท่ี ท่ีส่งมอบต้องใช้ระบบพิกัด UTM หรือ Geographic 
Coordinate (Latitude, Longitude) บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 

4) ข้อมูลประกอบแผนท่ี (Attribute) ท่ีเป็นตัวหนังสือ (Text) ต้องเป็นท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5) สามารถค้นหาต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ  บนแผนท่ีได้ 
6) สามารถเพ่ิมสัญลักษณ์ต่างๆ  ลงบนแผนท่ีได้ เช่น ท่าจอดรถ และป้ายหยุด

รถโดยสาร 
7) ลิขสิทธ์ิแผนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

3.3.4.2 ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center) 
1) สามารถรองรับการท างานของรถได้อย่างน้อย 6,000 คัน 
2) สามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไขข้อมูลรถได้ 
3) สามารถดูการปฏิบัติหน้าท่ีจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้หลายเคร่ืองพร้อม

กัน และไม่จ ากัดจ านวนเคร่ือง 
4) สามารถค้นหาและติดตามต าแหน่งของรถแต่ละคัน หรือค้นหาและ

ติดตามเป็นกลุ่มได้ ตลอด 24 ชม. แบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงหมายเลข
ประจ ารถ ทะเบียนรถ ช่ือ นามสกุล พนักงานประจ ารถได้ ความเร็วของ
รถแต่ละคันได้เป็นอย่างน้อย 

5) มีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอทันทีท่ีเกิดกรณีฉุกเฉิน (เช่น เกิดอุบัติเหตุ 
หรือรถเสีย) หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดความเร็ว หรือออกนอกเส้นทางการเดิน
รถ รถหยุดเกินระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวนผู้โดยสารเกินพิกัด และ
สามารถก าหนดเง่ือนไขในการแจ้งเตือนได้ 
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6) สามารถแสดงเส้นทางการว่ิง ย้อนหลังของรถแต่ละคันได้ตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนด ย้อนหลังได้ตลอด 3 ปี 

7) การแสดงสัญลักษณ์ของรถท่ีก าลังว่ิงบนแผนท่ีต้องหันหน้าไปตามทิศ
ทางการว่ิงได้อย่างถูกต้อง 

8) สามารถเพ่ิมส านักงาน สถานี หรือสถานท่ีส าคัญบนแผนท่ีได้ รวมท้ัง
ก าหนดขนาดขอบเขต 

9) ระบบสามารถต้ังค่าการบ ารุงรักษารถโดยสารได้ โดยการก าหนดตาม
วันท่ี และ  ระยะทางครบก าหนดได้ 

10) ระบบต้องสามารถจัดท าแผนการเดินรถโดยสาร เป็นรายเส้นทาง รายรถ
โดยสารและอ่ืนๆ  ตามท่ี ขสมก. ร้องขอได้เป็นอย่างน้อย  

11) ระบบต้องรองรับการเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ  ของ ขสมก. ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

3.3.4.3 ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation System) 
1) สามารถประมาณระยะเวลาในการเดินทางของรถโดยสารประจ าทาง ท้ัง

เส้นทาง หรือเวลาในการให้บริการในแต่ละป้าย แบบ Real time  
2) สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล GPS มาพัฒนาร่วมกับฐานข้อมูล

อ่ืน เช่น Google 
3.3.4.4 ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจ าทาง (Bus Monitoring 

System) 
1) สามารถควบคุมและติดตามรถโดยสารประจ าทาง ท างานร่วมกับ 

Software ของอุปกรณ์ GPS ดังน้ี 
- แสดงเส้นทางให้บริการของรถโดยสารแต่ละคัน และสามารถแจ้ง

เตือนเม่ือรถโดยสารว่ิงออกนอกเส้นทางท่ีก าหนดไว้ 
- แสดงการท างานของอุปกรณ์ GPS บนรถโดยสาร 
- แสดงและแจ้งเตือนเม่ือรถโดยสารมีการเปิด-ปิด ประตูนอกป้าย

หยุดรถ 
- แสดงสถานะต่าง  ๆของรถโดยสารประจ าทาง เช่น ช่ือผู้ขับข่ี 

ความเร็วในการขับข่ี เป็นต้น  
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2) สามารถแจ้งเตือนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับรถโดยสาร
ได้ โดยพนักงานขับรถโดยสารสามารถแจ้งผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ และ
ส่งข้อมูลพิกัดของรถโดยสารไปยังศูนย์ควบคุมและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ได้  

3.3.4.5 ระบบจัดตารางให้บริการรถโดยสาร (Bus Scheduling System) 
1) สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีให้สามารถจัดตารางการเดินรถ หรือการ

ปล่อยรถ รวมถึงตารางการท างานของ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บ
ค่าโดยสาร มาให้บริการในแต่ละวันและเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เช่น ปรับความถ่ีของระยะห่างระหว่างคัน (Headway Frequency) ซ่ึง
อาจจะเป็นระยะทางหรือเวลาก็ได้ โดยการปรับแก้เวลาในการเดินทาง
ระหว่าง ช่วงถนนต่างๆ  ตามข้อมูลท่ีได้รับจริง ณ สภาพปัจจุบัน เพ่ือให้
รถโดยสารสามารถมาถึงป้ายหยุดรถโดยสาร โดยท่ีผู้โดยสารไม่ต้อง
เสียเวลารอนาน 

2) สามารถแสดงตารางเดินรถโดยสารได้ทุกคัน และสามารถส่งรถคันท่ี
เหมาะสมหรือ คันท่ีว่างออกไปให้บริการได้ 

3) สรุปตารางพร้อมเส้นทางท่ีให้บริการ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารได้ 

4) ท างานร่วมกับระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง และระบบควบคุม
และตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจ าทาง เพ่ือใช้ข้อมูลมา
ประกอบในการจัดรถเพ่ือไปเสริมในเส้นทางต่าง ๆ  และดูความถ่ีท่ีจะส่ง
รถไปให้บริการ 

5) บริหารเส้นทางการเดินรถ และระยะเวลาห่างในการปล่อยรถ พร้อมระบุ
พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร  

6) จัดสรรเส้นทางการเดินรถโดยสารใหม่เฉพาะการณ์ตามช่วงเวลาให้
เหมาะสมปริมาณความต้องการใช้ของผู้โดยสาร 

7) สามารถจัดท าแผนการเดินทางรถโดยสาร เป็นรายเส้นทาง รายสายและ
อ่ืน ๆ  ได้เป็นอย่างน้อย 

3.3.4.6 ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการ (Business Intelligence) 
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1) สามารถจัดท ารายงานสรุปข้อมูลเวลาได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
หรือช่วงเวลาท่ีก าหนดได้  

2) สามารถรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการได้ท้ัง รายกะ รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเส้นทาง และเลือกดูตามผู้ขับข่ีได้ 

3) สามารถจัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ รายวัน รายสัปดาห์ 
รายเดือน หรือช่วงเวลาท่ีก าหนดได้ 

4) สามารถจัดท ารายงานสรุปข้อมูลในแต่ละเขต แต่ละสายการเดินรถ แต่
ละคันได้ 

5) สามารถจัดท ารายงานสรุปข้อมูลการให้บริการของรถโดยสารได้อย่าง
น้อย ดังน้ี 
- รายงานการใช้รถโดยสารประจ าวัน ประจ าเดือน และประจ าปี แบ่ง

รายงานการใช้รถโดยสารผิดปกติ และพฤติกรรมการขับรถของ
พนักงานขับรถโดยสารอาทิ การขับรถเร็วเกินก าหนด และการเข้า-
ออกพ้ืนท่ีท่ีอยู่นอกเหนือจากเส้นทางการให้บริการ(ก าหนด) 
รายงานรถโดยสารท่ีอุปกรณ์บอกพิกัดต าแหน่ง (GPS) กรณี
เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ 

- รายงานรถโดยสารท่ีอุปกรณ์บอกพิกัดต าแหน่ง (GPS) เม่ือถูกเปิด
หรืองัดแงะ 

- รายงานรถโดยสารท่ีอุปกรณ์บอกพิกัดต าแหน่ง (GPS) เม่ือถูกถอด
เสาอากาศ 

- รายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ การขับข่ีเกินความเร็ว 
- รายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ การขับข่ีอันตราย  

6) สามารถจัดท ารายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ เป้าหมายเกณฑ์วัดผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยดังน้ี 
6.1) ความสะดวก 

- จ านวนรถออกว่ิง 
- จ านวนเท่ียวว่ิง 
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- จ านวนรถพร้อมใช้ต่อจ านวนรถออกว่ิงให้บริการใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

- จ านวนรถท่ีมีผู้โดยสารมากเกินพิกัดรถ 
- สายการเดินรถท่ีมีผู้โดยสารมากเกินพิกัดรถ ตามช่วงเวลาท่ี

ระบุ 
- 10 ป้ายหยุดรถท่ีมีผู้โดยสารข้ึน-ลงมากท่ีสุด 

6.2) ความปลอดภัย 
- จ านวนรายงานเร่ืองอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิด 

6.3) ความคุ้มค่า 
- ค่าใช้จ่ายเดินรถต่อระยะทางท่ีว่ิง/วัน/รถโดยสาร (คัน)  
- รายได้ค่าโดยสารต่อระยะทางท่ีว่ิง 
- จ านวนช่ัวโมงการท างานของ พขร. พกส. ตามช่วงเวลาท่ี

ระบุ 
- การให้บริการรถออกว่ิง/วัน/รถโดยสาร (คัน) ตามช่วงเวลาท่ี

ระบุ 
- การให้บริการกิโลเมตร/รถโดยสาร (คัน) ตามช่วงเวลาท่ีระบุ 
- จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของวัน ตามช่วงเวลา

ท่ีระบุ 
- ระยะห่างระหว่างรถออกว่ิงในช่วงเวลาเร่งด่วน 

7) รายงานสามารถ Export ในรูปแบบของ MS Excel และ/หรือ PDF ได้ 
8) จัดเก็บข้อมูลสถิติการเดินรถ รวมถึงข้อมูลสถิติการใช้งานของผู้โดยสาร

ผ่านระบบ Passenger Counter Sensor เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดสรร         
รถโดยสาร 

9) สามารถรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการได้ท้ัง รายกะ รายวัน ราย
สัปดาห์ ราย เส้นทาง และเลือกดูตามผู้ขับข่ีได้ 

10) สามารถประเมินประสิทธิภาพการให้บริการโดยแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย
ของเช้ือเพลิง ค่าจ้างคนขับ ค่ากะ ค่าซ่อมบ ารุง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ได้ 
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3.4 คุณสมบัติเฉพาะของระบบติดตามรถโดยสารประจ าทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
(Mobile Application)  
3.4.1 รองรับผู้ใช้งานภายใน และส าหรับผู้บริหาร และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถรวมประมาณ 

200 ผู้ใช้งานพร้อมกัน (concurrent users) 
3.4.2 สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Device) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

รูปแบบท่ีสามารถรองรับและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีเรียกใช้ 
3.4.3 สารสนเทศท่ีพัฒนาเป็นแบบโมบายเนทีฟแอพพลิเคช่ัน (Mobile Native Application) โดย

จะต้องสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เป็นอย่างน้อย 
3.4.4 สามารถใช้โมบายแอพพลิเคช่ัน บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ 

Tablet PC ท่ีมี ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ได้เป็นอย่างน้อย 
3.4.5 โมบายแอพพลิเคช่ันจะต้องสามารถแสดงผลได้เต็มหน้าจอ โดยมีการออกแบบ และจัด

วางท่ีเหมาะสมกับอุปกรณ์น้ัน  
3.4.6 ระบบ ต้องมีความสามารถในการใช้งานแผนท่ีพ้ืนฐานได้ อย่างน้อยดังน้ี 

3.4.6.1 ย่อ/ขยาย แผนท่ี (Zoom In/Out) 
3.4.6.2 เล่ือนแผนท่ี (Pan) 
3.4.6.3 วัดระยะทางและพ้ืนท่ีบนแผนท่ี (Measurement Tool) 
3.4.6.4 แสดงช่ือช้ันและสัญลักษณ์ของช้ันข้อมูล (Table of Content) 
3.4.6.5 แสดงต าแหน่งปัจจุบัน (Get current location) 

3.4.7 สามารถค้นหาข้อมูลการเดินรถโดยสารได้อย่างน้อยดังต่อไปน้ี  
3.4.7.1 การให้ข้อมูลจะต้องสามารถระบุสายรถโดยสารท่ีต้องการสืบค้น เพ่ือท าการ

วิเคราะห์ และค้นหารถโดยสารท่ีใกล้ป้ายหยุดรถโดยสารท่ีสุด โดยผลลัพธ์ท่ี
ได้จะแสดงระยะทางและเวลาการเข้าถึงป้ายหยุดรถโดยสาร ได้ 

3.4.7.2 สามารถระบุป้ายหยุดรถโดยสารท่ีต้องการสืบค้น เพ่ือค้นหาสายรถโดยสาร
ประจ าทางท่ี จอดรับ-ส่งท่ีป้ายได้ท้ังหมด 

3.4.7.3 สามารถแสดงข้อมูลรถโดยสารและเวลาการมาถึงป้ายหยุดรถโดยสารของรถ
สายต่างๆ  เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้ ตัดสินใจในการเดินทาง 

3.4.7.4 ค้นหาเส้นทางการเดินทางจากต้นทางสู่ปลายทาง  
3.4.7.5 ประมาณระยะเวลาเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง 
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3.4.8 สามารถค้นหาและติดตามต าแหน่งของรถแต่ละคัน หรือค้นหาและติดตามเป็นกลุ่มได้ 
ตลอด 24 ชม. แบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงหมายเลขประจ ารถ ทะเบียนรถ ช่ือ นามสกุล 
พนักงานประจ ารถ รถหยุดเกินระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวนผู้โดยสารบนรถ ความเร็วของ
รถแต่ละคันได้เป็นอย่างน้อย 

3.4.9 การแสดงสัญลักษณ์ของรถท่ีก าลังว่ิงบนแผนท่ีต้องหันหน้าไปตามทิศทางการว่ิงได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.4.10 มีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอทันทีท่ีเกิดกรณีฉุกเฉิน (เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย) หรือ
ฝ่าฝืนข้อก าหนดความเร็ว หรือออกนอกเส้นทางการเดินรถ จ านวนผู้โดยสารเกินพิกัด 
และสามารถก าหนดเง่ือนไขในการแจ้งเตือนได้ 

3.4.11 สามารถเช่ือมโยงกับแผนท่ีรายงานสภาพการจราจร (Traffic Map) ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง โดย ขสมก. จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนท่ีแบบออนไลน์ (Online Map Service) ท้ังน้ีจะต้องเป็นบริการ
แผนท่ีท่ีมีระบบพิกัดเหมือนกัน และรองรับการท างานร่วมกับซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศ 
(GIS) ท่ีจัดหาในโครงการได้ 

3.4.12 สามารถจัดเก็บ Log การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้ 
 

------------------------------------------ 
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เอกสารหมายเลข 3 
การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) 

 การสาธิตระบบเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาผลของข้อเสนอโครงการฯ ผู้เสนอราคาต้องส่ง
ข้อเสนอเพ่ือรับการพิจารณาและต้องได้รับการประกาศผลการผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเอกสาร
แนบ 1 และรายละเอียดด้านเทคนิคตามคุณลักษณะเฉพาะ จึงสามารถน าเสนอการสาธิตระบบท่ีมี
ความสามารถครบถ้วนตามข้อก าหนดและต้องผ่านการพิจารณาของ  ขสมก. จึงมีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา 

 การพิจารณาผลการสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC )  
1. ระบบ ท่ีจัดท าการสาธิตระบบ (Proof Of Concept) ต้องเป็นระบบเดียวกับท่ีเสนอใน

โครงการ  
2. ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังระบบบอกพิกัดต าแหน่ง (GPS) และระบบสนับสนุน บน

รถยนต์โดยสารธรรมดาและรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ของ ขสมก. จ านวน 4 คัน เป็น
ระยะเวลา 7  วัน  โดย ขสมก. จะจัดเตรียมรถยนต์โดยสาร สถานท่ีและระบบไฟฟ้า (ไม่
รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง) 

3. เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย 
1) ความถูกต้องแม่นย าของระบบ 
2) ความเร็วในการส่ง/ประมวลผลข้อมูล 
3) ประสิทธิภาพของระบบ 
4) ฟังก์ช่ันเสริมหรือข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์กับระบบ  

4. ระบบ ท่ีต้องการสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC )  มีอย่างน้อย ดังน้ี 
1) ระบบ Fleet Management  

- การแสดงต าแหน่งยานพาหนะ Real time ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวบน
แผนท่ี 

- การแสดงข้อมูลการเคล่ือนท่ีของรถโดยสารย้อนหลัง 
- การแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน  
- การแสดงผลข้อมูล บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี 
- รายงานข้อมูลการเคล่ือนท่ีของรถ อัตราความเร็ว เวลาการเคล่ือนท่ี และ 

สรุปการแจ้งเตือนต่างๆ  เป็นต้น  
2) GPS ต้องแสดงถึง   

- ความถูกต้องแม่นย าของอุปกรณ์ (Accuracy) GPS  
- ความครอบคลุม (Coverage) บริเวณอับสัญญาณ เช่น บริเวณท่ีมีอาคารสูง

จ านวนมาก  
- ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล  
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3) ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ต้องแสดงถึง   
- ความสามารถเก็บภาพได้ท้ังกลางวัน-กลางคืนโดยไม่ต้องมีการปรับการต้ัง

ค่าของกล้อง (Auto-Adjust) 
- ความสามารถเรียกดูข้อมูลได้ท้ัง On-Line และ Off-Line 
- ความสามารถจัดเก็บและเรียกดูย้อนหลังได้อย่างน้อย 7  วัน 
- ความคมชัดของภาพ 

4) ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ต้องแสดงถึง   
- ความถูกต้อง (Accuracy)  ของข้อมูลการท างานของ พขร. พกส. ได้แก่ วัน 

เวลา และ จ านวนช่ัวโมงการท างาน  
5) ระบบนับจ านวนผู้โดยสาร( Passenger Count ) ต้องแสดงถึง   

- ความถูกต้อง (%Accuracy)  ของการนับจ านวนผู้โดยสาร 
- ความเร็ว (Speed) ในการประมวลและแสดงผล 

6) ระบบไฟฟ้า 
- สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ท่ีติดต้ังบนรถได้เพียงพอ 

 โดยผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการน าเสนอแนวคิดและคุณสมบัติของระบบ 
(Proof of Concept) ของแต่ละระบบไม่น้อยกว่า 80 % 

...................................................... 
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เอกสารหมายเลข 4 
การรับประกันและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

1. การรับประกัน 
1.1. ต้องดูแล (รับประกัน) ระบบสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนท่ีติดต้ัง

และส่งมอบ ในโครงการตลอดอายุสัญญาการเช่า นับต้ังแต่วันท่ี ขสมก. รับไว้ใช้งานท้ัง
ระบบ  

1.2. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกัน) ต้องส่งเจ้าหน้าท่ี (วิศวกรระบบ) จ านวนอย่างน้อย 1 
คน เพ่ือสนับสนุนการใช้งานระบบ เข้ามาประจ า ณ  ขสมก.  

1.3. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกัน) จะต้องด าเนินการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังน้ี 
1.3.1. ต้องมีเจ้าหน้าท่ีทางเทคนิคหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เพ่ือให้ค าปรึกษาได้ตลอด 24 

ช่ัวโมง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ต้องส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาด าเนินการแก้ไข 
ภายใน 3  ช่ัวโมง ณ สถานท่ีติดต้ังระบบ (On-Site Support) ตลอดระยะเวลาการเช่า 
(รับประกัน) (ในช่วงเวลาท างาน (6.00 – 21.00 น.)) รวมถึงปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีทาง ขสมก. ร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  

1.3.2. การรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Incident Management) และการแก้ไขปัญหา (Problem 
Management) 
1) ต้องจัดหาศูนย์บริการรับและแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่าย อุปกรณ์สนับสนุนและระบบสารสนเทศให้กับ ขสมก. ให้
สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการตลอด 24 ช่ัวโมง 
โดยทางโทรศัพท์ (Hot Line) เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการการรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Help Desk System) เม่ือพบความไม่สะดวก
ความขัดข้องไม่สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติหรือพบความล้มเหลว เพ่ือให้
ผู้แจ้งบันทึกค าร้องขอให้แก้เหตุขัดข้องดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานท้ังสองฝ่าย 
รวมท้ังสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของการให้บริการได้ และมี
ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีอยู่ใน
สัญญาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ส าหรับเก็บประวัติ (Log Book) การซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์เหล่าน้ัน 

2) ทุกคร้ังท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ  กับ ขสมก.  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ี ขสมก. 
ก าหนด  ต้องจัดท าเอกสารการให้บริการ ซ่ึงระบุถึงวัน เวลาและสถานท่ี 
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการให้บริการ รวมถึงรายการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วงและอุปกรณ์อ่ืน  ๆท่ีต้องน าเข้าและออกจากสถานท่ี เพ่ือน าไปแก้ไข
ซ่อมแซม การเปล่ียนทดแทน หรือกิจกรรมอ่ืน  ๆเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
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มอบหมายลงนามรับทราบและอนุมัติก่อนการด าเนินการ โดยจะต้องมอบ
ส าเนาเอกสารการให้บริการดังกล่าว ให้กับ ขสมก. จัดเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงต่อไป  

3) ต้องจัดท าสต๊ิกเกอร์ซ่ึงระบุรายละเอียดการแจ้งศูนย์บริการ เม่ือเกิดเหตุขัดข้อง
ท้ังในและนอกเวลาราชการ โดยระบุถึงหมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์พร้อม
ข้อความเตือนให้ผู้แจ้งขอเลขท่ีรับแจ้งซ่อมจากศูนย์บริการทุกคร้ัง และน าไป
ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามท่ีระบุในสัญญาทุกเคร่ือง พร้อมท้ัง
จัดท ารายละเอียดข้ันตอนการแจ้งข้อขัดข้อง ระยะเวลาด าเนินการ และข้อมูล
อ่ืน ๆ   ท่ีเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อขัดข้อง ส่งให้ ขสมก. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท่ี ขสมก. ก าหนดแห่งละ 1 ฉบับ  

4) บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมและปรับปรุงสถานะการซ่อมลงบนเว็บไซต์ส าหรับ
การรับแจ้งข้อขัดข้องทันทีเม่ือมีการด าเนินการ 

5) ต้องจ าแนกประเภทของการรับแจ้ง จ าแนกประเภทของเหตุขัดข้องตาม
ประเภทการใช้งานได้ 

6) เจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองของศูนย์ฯ ต้องพยายามแก้ไขเหตุขัดข้องท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีรับ
แจ้งเหตุขัดข้อง รวมท้ังให้ค าแนะน าในการตรวจสอบสาเหตุและการแก้ไข
ปัญหาเบ้ืองต้นให้แก่ผู้แจ้งเหตุได้ และกรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองของศูนย์ฯ ไม่
สามารถแก้ไขเหตุขัดข้องได้ ผู้รับแจ้งส่งต่อเหตุขัดข้องไปยังส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
และส่งเจ้าหน้าท่ีมาให้บริการ ณ ขสมก.  

7) ในการแก้ไขเหตุขัดข้อง ต้องถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลส ารอง  เพ่ือให้ระบบ
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 

8) เม่ือด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องและ แจ้งเหตุขัดข้องน้ันให้กับผู้แจ้งเหตุแล้ว ให้
บันทึกสาเหตุ (Root Cause) ของเหตุขัดข้อง และวิธีการแก้ไข ซ่ึงรวมถึงกรณีมี
เหตุขัดข้องเดิมท่ี เกิดข้ึนซ ้า เพ่ือหาแนวทางป้องกันในการแก้ไขเหตุขัดข้อง
อย่างถาวร 

9) จัดท ารายงานสรุปผลการรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Incident Management) และการ
แก้ไขปัญหา (Problem Management) เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- รายงานผลการรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Incident Management) และการแก้ไข

ปัญหา (Problem Management)   ระยะเวลาด าเนินการนับจากเวลาท่ีได้รับ
แจ้ง และ สรุปจ านวนการแจ้งซ่อมท่ีไม่เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
สัญญา 
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- รายงานข้อมูลเชิงสถิติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ จ าแนกตามส่วน
ราชการ ได้แก่ จ านวนผู้แจ้งซ่อมในแต่ละเดือน ร้อยละของการซ่อมเสร็จ/
ไม่เสร็จทันเวลา ร้อยละของอุปกรณ์  ท่ีต้องรับการแก้ไขท่ีพบบ่อย 10 
อันดับแรก ร้อยละของสาเหตุการช ารุดเสียหายท่ีพบบ่อย 10 อันดับแรก 

- รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ขัดข้อง เพ่ือหาแนวทางป้องกัน ในการ
แก้ไขเหตุขัดข้องอย่างถาวร 

2. การแก้ไขซ่อมแซม 
2.1. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการให้บริการ Cloud 

2.1.1. ต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศและระบบการให้บริการ Cloud
ในโครงการท้ังหมดให้มีประสิทธิภาพและให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

2.1.2. ต้องด าเนินการตามระดับการให้บริการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการ
ให้บริการ Cloud 
1) การแก้ไขปัญหาช่ัวคราว ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาช่ัวคราว เพ่ือให้ระบบ

สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง ภายในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง นับต้ังแต่เวลาท่ีรับ
แจ้งและให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาถาวรต่อไป 

2) การแก้ไขปัญหาถาวร 
- กรณีการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศท่ีกระทบฟังก์ช่ันใดฟังก์ช่ันหน่ึง 

(Bug) ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 วันนับต้ังแต่เวลาท่ีรับแจ้ง
รวมท้ังใน และนอกเวลาราชการ พร้อมท้ังจัดท ารายงานการแก้ไข
ซ่อมแซมระบบสารสนเทศให้ ขสมก. รับทราบทุกคร้ังท่ีมีการด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- กรณีการแก้ไขกระทบต่อโครงสร้างฐานข้อมูล ต้องถ่ายโอนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลเดิมเข้าสู่โครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ให้ครบถ้วน ทันการณ์ โดย
ไม่คิดมูลค่า 

2.2. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุน 
2.2.1 ต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ

อุปกรณ์สนับสนุนในโครงการน้ีท้ังหมดให้มีประสิทธิภาพและให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
1) จะต้องจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์สนับสนุน ซอฟต์แวร์

ท่ีมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า อุปกรณ์ท่ีใช้งานอยู่ส ารอง
ไว้อย่างเพียงพอ และจัดเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีพร้อมท่ีจะน ามาเพ่ือใช้ทดแทนได้
ทันที 
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2) ต้องด าเนินการตามระดับการให้บริการแก้ไขซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์สนับสนุน 
- กรณีท่ีสามารถแก้ไขได้ทันที ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 

ช่ัวโมงรวมท้ังในและนอกเวลาราชการ  
- กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ต้องน าอุปกรณ์ส ารองท่ีมีคุณสมบัติและ

ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าให้ใช้งานทดแทน ภายใน 24 ช่ัวโมง 
2.3. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ประจ ารถโดยสารประจ าทาง 

2.3.1 ต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอุปกรณ์ประจ ารถโดยสารประจ าทางในโครงการน้ี
ท้ังหมด ให้มีประสิทธิภาพและให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง  

2.1.1. จะต้องจัดหาอุปกรณ์ทดแทน พร้อมซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ
เทียบเท่าหรือดีกว่าอุปกรณ์ประจ ารถโดยสารประจ าทางท่ีใช้งานอยู่ส ารองไว้อย่าง
เพียงพอ และจัดเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีพร้อมท่ีจะน ามาเพ่ือใช้ทดแทนได้ทันที (ส าหรับ
ระบบหลักต้องส ารองไม่น้อยกว่า 5 %) 

2.1.2. ต้องด าเนินการให้บริการแก้ไขซ่อมแซม/เปล่ียนอุปกรณ์ทดแทนกับอุปกรณ์ประจ ารถ
โดยสารประจ าทางต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ ขสมก. และต้องแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงรวมท้ังในและนอกเวลาราชการ 

3 การจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
3.1 ต้องท าการบันทึกการร้องขอเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่าย และระบบสารสนเทศของ ขสมก. เม่ือมีการร้องขอให้เปล่ียนแปลงรายละเอียดการ
ท างานของระบบ 

3.2 ต้องท าการประเมินผลการร้องขอเปล่ียนแปลง ว่ามีผลกระทบกับกระบวนการท างาน และ
ระบบในปัจจุบันหรือไม่  

3.3 ต้องด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงร่วมกับ ขสมก. 
3.3.1 กรณีไม่กระทบกับกระบวนการท างาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ

โครงสร้างระบบสารสนเทศ ให้ด าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามการร้องขอ 
3.3.2 กรณีกระทบกับกระบวนการท างาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ

โครงสร้างระบบสารสนเทศในภาพรวมของ ขสมก. ให้ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจง
และน าเสนอผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ ขสมก. เพ่ือขออนุมัติหรือยกเลิกค าขอ พร้อม
น าเสนอทางเลือกอ่ืนท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

3.4 ต้องท าการติดตามการเปล่ียนแปลงท่ี ขสมก. อนุมัติตามข้ันตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ 
3.5 ต้องส ารองข้อมูลทางเทคนิคของเวอร์ช่ันปัจจุบัน ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงลงใน

ซอฟต์แวร์เพ่ือจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version) 
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3.6 ต้องท าการทดสอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงและจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิค ในส่วนท่ีมีการ
ทดสอบลงในซอฟต์แวร์เพ่ือจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version) 

3.7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงต้องจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงลงใน
ซอฟต์แวร์เพ่ือจัดการ Configuration และ Software Version (Release Version) 

3.8 ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
3.8.1 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง และประเภทการเปล่ียนแปลง 
3.8.2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
3.8.3 ผลการด าเนินการเปล่ียนแปลง 
3.8.4 รายละเอียดเอกสารทางเทคนิคเฉพาะส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลง ได้แก่  

1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล  
2) Source Code เฉพาะส่วนท่ีมีการพัฒนาระบบงานใหม่ 
3) เอกสารการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer and 

Network Configuration)  
4) เอกสารการติดต้ังอุปกรณ์ประจ ารถโดยสารประจ าทาง 
5) แผนผังหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์

และระบบเครือข่าย (System Diagram) 
6) แผนผังการติดต้ังอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (System 

Layout) 
7) แผนผังการติดต้ังอุปกรณ์ประจ ารถโดยสารประจ าทาง 
8) แผนผังการติดต้ังอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการ 

4 บ ารุงรักษาเพ่ือป้องกัน (Preventive Maintenance)  
 ระบบท่ีจัดหาในโครงการ ต้องได้รับการตรวจสอบการท างานของระบบท้ังหมดให้สามารถท างาน

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ สถานท่ีติดต้ัง อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยจะต้องจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
5 การคิดค่าปรับ 

1. กรณีไม่ส่งมอบตามก าหนด  
ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติดต้ังระบบท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

องค์การจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน 
2. กรณีอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย  ให้เป็นตามเอกสารหมายเลข 4   

 
.............................................................. 
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เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี                /2559 
โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดต้ัง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันท่ี                 พฤษภาคม       2559 

................................... 
 
            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดต้ัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึง
พัสดุท่ีจะเช่าน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปน้ี  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบด้วย 

1.1.1. ขอบเขตการด าเนินงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีชนะการประกวดราคา
(เอกสารหมายเลข 1) 

1.1.2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 2) 
1.1.3. การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข 3) 
1.1.4. การรับประกันและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 4) 
 

  1.2 แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  1.4 แบบสัญญาเช่า 
  1.5 แบบหนังสือค ้าประกัน 
                     (1) หลักประกันซอง 
                     (2) หลักประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                    (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
                     (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2                                             
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2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ีประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทาง

ราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับเอกสิทธ์ิหรือคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือ
กลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกัน หรือนิติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมค้ามาพร้อมกับเอกสารเสนอ
ราคา  ท้ังน้ี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหน้ีร่วม 
   หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน (Consortium) ท่ีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ท่ี
ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน
จะต้องก าหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
องค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมค้าหรือร่วมท างานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ท้ังน้ี นิติบุคคลทุกราย
จะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหน้ีร่วม ท้ังน้ีให้เป็นไปตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2543 
   นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอ านาจให้นิติบุคคล
ใดลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนด้วย 
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2.9 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซ่ึงประสงค์จะเสนอราคาท่ีเข้าร่วมในกลุ่มกิจการร่วมค้า 
(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน (Consortium) ไม่สามารถย่ืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง 
หรือร่วมกับนิติบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มกิจการร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างานอ่ืนได้อีก และจะเปล่ียนแปลงนิติ
บุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างานในภายหลังไม่ได้ 

2.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีจากองค์การ 

2.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคา 

2.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง 
 มีผลงานพัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 สัญญา และมี
ประสบการณ์ด้านระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบติดตามยานพาหนะ (Vehicle 
Tracking System) อย่างน้อย 1 สัญญา ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือเอกชนท่ีองค์การเช่ือถือได้
ขนาดใหญ่ และเป็นผลงานท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา จนถึง
วันย่ืนเอกสารประกวดราคาน้ี หรือ  
 มีผลงานด้านการบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรือระบบติดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จ านวนรถรวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 คัน ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา จนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาน้ี โดยผู้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรือส าเนาสัญญาของงาน หรือหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว
มาแสดงในวันย่ืนซองประกวดราคาพร้อมช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานท่ีสามารถติดต่อได้ 

 ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน 
(Consortium) ผลงานตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริษัทผู้เข้าร่วม โดยต้องมีบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

2.13 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นบริษัทท่ีได้รับหนังสือแต่งต้ังให้เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือกรณีท่ีไม่มีบริษัทสาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ท่ี
น าเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต 

2.14 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ท่ีก าหนด  ข้างต้นท้ังหมดโดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้ระบุ
หมายเลขข้อท่ีอ้างอิงให้ชัดเจน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ี
ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง 
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ 
รายละเอียดท่ี     
ขสมก.ก าหนด 

รายละเอียดท่ีผู้
ประสงค์จะเสนอ
ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด
ท่ี ขสมก.ก าหนด 

ดีกว่ารายละเอียด
ท่ีขสมก.ก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 
(ระบุเลขท่ีหน้า) 

     

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี     
                               ช่ือผู้ติดต่อ ......................................... โทรศัพท์ ............................................. 

 
3. หลักฐานการเสนอราคา                               

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนท่ี 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

 (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง       
 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ให้ย่ืนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดา ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืน
เอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)                                                                                                          
                              (4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
                          (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืน ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
 (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเช่าระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดต้ัง ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ตามข้อ 4.4  
 (2) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
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 (3) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน  
                   (4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
 (5) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (6) เอกสารตามข้อ 2.6, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 
 (7) เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการอ้างอิงท่ีเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็น
ภาษาไทย การรับรองค าถูกต้องขอค าแปลเป็นภาษาไทย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 26 วรรคสอง ข้อ 1 การรับรองความถูกต้อง
ของค าแปลเป็นภาษาไทย ให้กระท าโดย 
  (1) คนไทยท่ีจบการศึกษาในระดับไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี ในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาท่ี
ปรากฏในเอกสารน้ันเป็นภาษาในการเรียนการสอน 
  (2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้สอนภาษาท่ีปรากฏ
ในเอกสารน้ันในสถาบันการศึกษาดังกล่าว 
  (3) สถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทย โดยประกาศ
น้ันใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารน้ันเป็นภาษาราชการ 
  (4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 
 หากด าเนินการตาม (1)หรือ(2)หรือ(3)หรือ(4) ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืน
ซองประกวดราคา   
 (8) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7(2) 
   

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน  

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาน้ัน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาเช่า 
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4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดต้ัง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวน้ี องค์การจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 ส าหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 
7 วัน 

4.5 ก่อนย่ืนเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาเช่า
ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า 
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี......../2559”  ย่ืนต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี ...........................................ต้ังแต่เวลา.............................น. 
ถึงเวลา...........................น.  ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
 เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
องค์การจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 
(1) ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 
3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับหรือทางโทรสารหรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว..................................... 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และองค์การจะพิจารณา ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
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 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ท่ีจัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ 
คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ี
ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องส้ินสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีน้ันทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด  ๆระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองค์การ     

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ
ดังน้ี   

(1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ย่ืนมากับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้นท่ี  
ราคา 606,996,000.00 บาท   

(3)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

(4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
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(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาข้ันต ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 1,000,000.00 บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัด ไๆป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท จาก
ราคาคร้ังสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

(7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ิน
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

(9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี........................................ต้ังแต่
เวลา......................น. เป็นต้นไป ท้ังน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) 
ให้ทราบต่อไป 

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
        

5. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 30,350,000.00 บาท (สามสิบล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค ้าประกัน ต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา  โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี                                    

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีย่ืนซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิค หรือก่อนหน้าวันน้ันไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ  
5.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค ้ าประกันดังระบุในข้อ 

1.5(1) 
5.4 หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้ าประกันดังระบุในข้อ 
1.5(1) 
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค ้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ซ่ึง
เสนอราคาต ่าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
           การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
6.1 ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การจะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวมต ่าสุด 
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐาน

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่าน้ัน  

6.3 องค์การสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา 
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การ 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาเช่า 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอ่ืน 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.5 องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด มิๆได้ รวมท้ังองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเช่า
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ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ี
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การมีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 
 

7. การท าสัญญา 
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาในวันท าสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของราคาท้ังหมดท่ีประมูลได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ตาม 
ข้อ 5  หลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 

8. อัตราค่าปรับ  
8.1 กรณีไม่ส่งมอบตามก าหนด  

 ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติดต้ังระบบท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด องค์การจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน 

8.2 กรณีอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย  ให้เป็นตามเอกสารหมายเลข 4   
 

9. การจ่ายเงิน 
9.1 องค์การจะจ่ายเงินค่าเช่าจ านวน 500 คันแรกเม่ือคณะกรรมการตรวจรับได้ท าการตรวจ

รับระบบและอุปกรณ์ ท่ีติดต้ังงานในงวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว  
9.2 องค์การจะจ่ายเงินค่าเช่าจ านวน 2,100 คันแรกเม่ือคณะกรรมการตรวจรับได้ท าการ

ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ท่ีติดต้ังงานในงวดท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว  
9.3 องค์การจะคิดค่าเช่าเป็นรายวันและจ่ายเงินเป็นรายเดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจการเช่า

ได้รายงานผลการตรวจการเช่าระบบและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
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10. การรับประกันและบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 4 

 
11. การส่งมอบ 

 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จ านวน 2,600 คัน พร้อม
ติดต้ังจอภาพอัจฉริยะ รวมท้ังอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน  ๆตามท่ีระบุไว้ในโครงการ ณ สถานท่ีท่ีองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพก าหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใช้งานระบบติดตามรถโดยสารประจ า
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

งวดท่ี ขอบเขต/ส่ิงท่ีส่งมอบ ระยะเวลา 
1 1. ติดต้ังระบบบนรถโดยสาร จ านวน 500 คัน  ได้แก่  

- ระบบบอกพิกัดต าแหน่ง(Global Positioning System : GPS )   
- ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน  

2. ด าเนินการปรับปรุงห้องควบคุม (Control Center)  
3. ด าเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ท่ีส านักงานใหญ่  เขตการเดินรถ   

และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ   
4. ด าเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ได้แก่ 

- ระบบแผนท่ี (Base Map)  
- ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center ) 
-  ระบบประมวลระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time Estimation System)  
- ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจ าทาง (Bus 

monitoring System) 
- ระบบจัดตารางให้บริการเดินรถโดยสาร (Bus Scheduling System) 

5. ระบบติดตามรถโดยสารประจ าทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
(Mobile Application ) 

60 วัน 

2 1. ติดต้ังระบบบนรถโดยสาร จ านวน 500 คัน  ได้แก่  
- ติดต้ังระบบนับจ านวนผู้โดยสาร (Passenger Counter) 
- ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
- ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) 
- ติดต้ังระบบจอควบคุมส าหรับพนักงานขับรถ (Driver Monitor & Control ) 
- ติดต้ังระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) 

90 วัน 
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งวดท่ี ขอบเขต/ส่ิงท่ีส่งมอบ ระยะเวลา 
2. ด าเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud  ได้แก่ 

- ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการ (Business Intelligence) 
-  ระบบจอภาพอัจฉริยะ ท่ีป้ายรถโดยสาร จ านวน 6 ป้าย 

3 ด าเนินการติดต้ังระบบบนรถโดยสารทุกระบบ จ านวน 2,100 คัน และระบบ
จอภาพอัจฉริยะท่ีป้ายรถโดยสาร จ านวน 14 ป้าย 

180 วัน 

 
12. การบอกเลิกสัญญา 

 หากการติดต้ังระบบท่ีเสนอมาท้ังหมด ไม่ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาสัญญาอันเกิดจากการ
กระท าของผู้ชนะการประกวดราคา ขสมก.มีสิทธิท่ีจะจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทนได้ โดยผู้
ชนะการประกวดราคา ต้องเป็นผู้ว่าจ้างและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดรวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็จตามท่ี ขสมก. 
ก าหนด  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ   และรวมถึงค่าปรับต่าง ๆ  ตามสัญญาเช่าท่ีก าหนดไว้ ในระหว่างท่ีองค์การยังไม่ได้
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค ้าประกันให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีต้องด าเนินการใหม่นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้ด้วย 
 

13. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
13.1 เง่ือนไขต่าง ๆ  ข้างต้นท่ีก าหนดให้ส่งมาพร้อมกับการย่ืนเอกสารของการประมูลในคร้ัง

น้ีให้ถือเป็น เง่ือนไขส าคัญ  ขสมก. สงวนสิทธ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาท่ีส่งเอกสารดังกล่าวมาไม่ครบ 
13.2 เม่ือองค์การ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เช่า และได้ตกลงเช่าส่ิงของตามการ

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพณิชย์นาวี ดังน้ี    
 (1) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เช่าส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
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 (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

13.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การ 
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในข้อ  4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะน้ันองค์การจะ
ริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็น
ผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม        

13.4 ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี
องค์การก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบขององค์การ                                                                                                
  กรณีองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดังกล่าวผู้ชนะการเสนอ
ราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกคร้ัง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ท้ังส้ิน      

13.5 องค์การสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของ ส านักอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

13.6 องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการเช่าระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดต้ัง ท่ียังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเม่ือ และ
องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการท าสัญญาเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) 
พร้อมติดต้ัง จากผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้ชนะการประกวดราคาได้ทุกเม่ือ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้ชนะการ
ประกวดราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ  จากองค์การ 
 

14. ปัญหาการขัดแย้งหรือการตีความ 
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องตีความข้อใด หรือมีข้อความใดท่ีโต้แย้งในประกาศประกวดราคา 

หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอ่ืนใดก็ตาม ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือให้การประกวด
ราคาคร้ังน้ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้ตีความ และ
วินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซ่ึงให้ถือเป็นอันเด็ดขาดและถึงท่ีสุด 
  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
.............../.................../............. 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑.  ช่ือโครงการ  เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดต้ัง 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๒.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท  
๓.  วันท่ีก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 ค่าเช่าท้ังหมด ๕ ปี  เป็นเงิน  ๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท      
 ค่าเช่าต่อคันต่อเดือน เป็นเงิน             ๓,๘๙๑.๐๐  บาท 
๔.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เน่ืองจากสืบราคากลางจากส านักงานประมาณและกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแล้ว ไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะท่ีก าหนด จึงใช้ราคาของท่ีปรึกษาโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ท่ีสืบราคามาเป็นราคากลาง  
๕.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     ๕.๑   นายยุกต์ จารุภูมิ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   
     ๕.๒   นายประยูร ช่วยแก้ว   ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ ๑ 
     ๕.๓   ดร.เผด็จ ประดิษฐเพชร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      รักษาราชการแทน ผอ.สตร. สนข. 
     ๕.๔   นางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๕   นายชิดชัย ภู่อารีย์   ผู้อ านวยการส านักบริหารการเดินรถ 
     ๕.๖   นางพนิดา ทองสุข   ผู้อ านวยการส านักบัญชีและกองทุนกลาง 
     ๕.๗   นางพร้ิมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักแผนงาน 
     ๕.๘   นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักบริการและจัดซ้ือ 
     ๕.๙   นางสาวเกษริน   สินวิสูตร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 


