ร่ าง TOR - 2
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้ อมติดตั้ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
........................................................
1. ความเป็ นมา
ตามคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่ 28 ธั นวาคม 2553 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
ดาเนินการเกี่ยวกับ การศึกษาแนวทางและกาหนดมาตรการในการนาเทคโนโลยี ระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลก (Global Positioning System: GPS) มาใช้ติดตั้งกับรถสาธารณะ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ ม
รวมทั้งเป็ นการ ตรวจสอบ และยกระดับความปลอดภัยซึ่ งจะช่วยแก้ไขปั ญหาและลดอุ บตั ิ เหตุ ในการเดิ นทาง
ลงได้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงมีนโยบายนาเทคโนโลยี ระบบติ ดตามรถโดยสารประจา
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) มาใช้กบั รถโดยสารประจาทาง เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การควบคุม ติดตามตรวจสอบและประเมินพฤติ กรรมการขับรถโดยสาร อันจะนามาซึ่ งความปลอดภัยต่อชี วิต
และทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ และผู ้ใช้ รถใช้ ถนนทั่วไป อี กทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดความมั่นใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ และเพื่ อให้เป็ นไปตามแผนฟื้ นฟู กิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาระบบ GPS บนรถโดยสาร พร้อมติ ดตั้งจอภาพอั จฉริ ยะบริ เวณป้ ายหยุ ดรถ
โดยสาร
2.2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ การเดิ นรถขององค์การ
2.3 เพื่อความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ
2.4 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและเกิดความเชื่ อมัน่ ในการใช้บริ การ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชี พให้เช่าพัสดุ ที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผู ้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผู ้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
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2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับเอกสิ ทธิ์หรื อคุ ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุ ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู ่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู ่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government : e-GP) ต้ องลงทะเบี ยนในระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู ่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่ การรั บจ่ายเงิ นแต่ ละครั้ งซึ่ งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรื อ
กลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย ที่ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้ วยกัน หรื อ
นิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมเป็ นกิจการร่วมค้ามาพร้อมกับเอกสาร
เสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลู กหนี้ร่วม
หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน (Consortium) ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ที่
ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่ างประเทศ โดยกลุ ่ มนิ ติบุคคลร่ วม
ทางานจะต้องกาหนดบริษทั หลัก (Lead Firm) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา
กับทางองค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมค้าหรื อร่วมทางานมาพร้ อมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิ ติ
บุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลู กหนี้ร่วม ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหนังสื อสานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543
นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอานาจให้นิติบุคคล
ใดลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
2.9 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ่ งประสงค์ จะเสนอราคาที่ เข้ าร่ วมในกลุ ่ มกิ จการร่ วมค้ า
(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน (Consortium) ไม่สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุ่มกิจการร่วมค้า หรื อกลุ ่มนิติบุคคลร่วมทางานอื่ นได้อีก และจะเปลี่ ยนแปลง
นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางานในภายหลังไม่ได้
2.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่ อเป็ นผูซ้ ื้ อเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ วย
วิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จากองค์การ
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2.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบี ยน ซึ่ งกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึ งวันยื่นเอกสารประกวดราคา
2.12 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้อง
มีผลงานพัฒนาและติ ดตั้ งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างน้อย 2 สั ญญา และมี
ประสบการณ์ด้านระบบบริ หารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบติ ดตามยานพาหนะ
(Vehicle Tracking System) อย่างน้อย 1 สัญญา ให้กบั หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรื อเอกชนที่องค์ การ
เชื่อถือได้ขนาดใหญ่ และเป็ นผลงานที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิ น 3 ปี นับจากวันที่ ลงนามใน
สัญญา จนถึ งวันยื่นเอกสารประกวดราคานี้ หรื อ
มีผลงานด้านการบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบติ ดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จานวนรถรวมกั นไม่น้อยกว่า 1,500 คั น ในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั จากวันที่ลงนามในสัญญา จนถึ งวันยื่นเอกสารประกวดราคานี้ โดยผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรื อสาเนาสั ญญาของงาน หรื อหนังสื อรั บรองผลงาน
ดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาพร้อมชื่ อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานที่สามารถติ ดต่อได้
ในกรณี ที่เป็ นกลุ่ มกิ จการร่ วมค้ า (Joint Venture) หรื อกลุ ่ มนิ ติบุคคลร่ วมทางาน
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองสามารถใช้ผลงานของกลุ ่มบริ ษทั ผูเ้ ข้าร่วม โดยต้องมีบนั ทึก
เป็ นลายลักษณ์อักษรว่าใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้ารายใด
2.13 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อเป็ นบริ ษัทที่ ได้ รับหนังสื อแต่ งตั้ งให้เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายจากบริษทั สาขาของผูผ้ ลิตในประเทศไทย หรื อกรณี ที่ไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนังสื อแต่งตั้งจากตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้ รับการรั บรองจากผู ้ผลิ ตโดยตรงว่าอุ ปกรณ์ ที่
นาเสนอเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยูใ่ นสายการผลิ ต
2.14 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทาเอกสารเปรี ยบเทียบรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑ์ ที่กาหนด ข้างต้นทั้งหมดโดยระบุเอกสารอ้างอิ ง แค็ ตตาล็ อก ให้ถูกต้ อง และต้ องขี ดเส้ นใต้ระบุ
หมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่
ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่ผู้ ตรงตามรายละเอี ยด ดี กว่ารายละเอี ยด เอกสารอ้างอิ ง
ขสมก.กาหนด ประสงค์จะเสนอ ที่ ขสมก.กาหนด ที่ขสมก.กาหนด (ระบุเลขที่หน้า)
ราคาเสนอ
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ติ ดต่อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ที่
ชื่อผูต้ ิดต่อ ......................................... โทรศัพท์ .............................................
4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และ
เอกสารแนบ ดังนี้
4.1 ขอบเขตการดาเนินงานของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ผชู ้ นะการประกวดราคา (เอกสาร
หมายเลข 1)
4.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 2)
4.3 การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข 3)
4.4 การรับประกันและการบารุ งรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 4)
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลาการเช่า 5 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทาการตรวจรั บไว้เรี ยบร้ อย
แล้ว
6. ระยะเวลาส่ งมอบของ ส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จานวน 2,600 คั น พร้ อม
ติ ดตั้งจอภาพอัจฉริ ยะ รวมทั้งอุ ปกรณ์สนับสนุนอื่ นๆ ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ ณ สถานที่ ที่องค์ การขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพกาหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่ อใช้ งานระบบติ ดตามรถโดยสารประจา
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุ ประสงค์
รายละเอี ยดตามตารางต่อไปนี้
งวดที่
ขอบเขต/สิ่ งที่ส่งมอบ
1 1. ติ ดตั้งระบบบนรถโดยสาร จานวน 500 คัน ได้แก่
- ระบบบอกพิกดั ตาแหน่ง(Global Positioning System : GPS )
- ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
2. ดาเนินการปรับปรุงห้องควบคุ ม (Control Center)
3. ดาเนินการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สานักงานใหญ่ เขตการเดิ นรถ
และ กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ
4. ดาเนินการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่

ระยะเวลา
60 วัน
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งวดที่

2

3

ขอบเขต/สิ่ งที่ส่งมอบ
ระยะเวลา
- ระบบแผนที่ (Base Map)
- ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center )
- ระบบประมวลระยะเวลาในการเดิ นทาง (Travel time Estimation System)
- ระบบควบคุ มและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาทาง (Bus
monitoring System)
- ระบบจัดตารางให้บริการเดิ นรถโดยสาร (Bus Scheduling System)
5. ระบบติดตามรถโดยสารประจาทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุ ปกรณ์เคลื่ อนที่ (Mobile
Application )
1. ติ ดตั้งระบบบนรถโดยสาร จานวน 500 คัน ได้แก่
90 วัน
- ติ ดตั้งระบบนับจานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter)
- ติ ดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
- ติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุ ม (Onboard Computr)
- ติ ดตั้งระบบจอควบคุ มสาหรับพนักงานขับรถ (Driver Mornitor & Control )
- ติ ดตั้งระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements)
2. ดาเนินการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
- ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence)
- ระบบจอภาพอัจฉริยะ ที่ป้ายรถโดยสาร จานวน 6 ป้ าย
ดาเนินการติ ดตั้งระบบบนรถโดยสารทุกระบบ จานวน 2,100 คัน และระบบจอภาพ 180 วัน
อัจฉริยะที่ป้ายรถโดยสาร จานวน 14 ป้ าย

7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติ ดตามการปฏิ บัติการเดิ นรถ (GPS)
พร้ อมติ ดตั้ ง รวมเป็ นเงิ น 606,996,000.00 บาท (หกร้ อยหกล้ านเก้าแสนเก้าหมื่ นหกพั นบาท) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าเช่าต่อคันต่อเดือน เป็ นเงิน 3,891.00 บาท (สามพันแปดร้ อยเก้าสิ บเอ็ ดบาทถ้ วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนรถโดยสาร 2,600 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
นางสาวเกษริน สินวิสูตร โทรศัพท์ 02-246-0339 ต่อ 1414
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็ นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายังองค์การโดยเปิ ดเผยตัว
.....................................................
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เอกสารหมายเลข 1
ขอบเขตการดาเนินงานของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา
รายละเอี ยดขอบเขตงานหลัก มีดังนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอี ยด ประกอบด้วย กิ จกรรม ระยะเวลาการดาเนิ นงาน
โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน และแผนการจัดการคุ ณภาพ โดยรายละเอี ยดของ
แผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดิ นรถของ ขสมก.
2. ดาเนินการสารวจจุดติ ดตั้งสาหรับอุ ปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ พร้อมจัดทารายงานสรุ ปผล
การสารวจจุดติ ดตั้งอุ ปกรณ์ท้ งั หมด ให้คณะกรรมการอนุมตั ิ กอ่ นดาเนินการติ ดตั้งจริ ง
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทั้งหมดของ ขสมก. ที่
เกี่ยวข้องกับงานติ ดตั้งโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุ ปผลการเก็บรวบรวมความต้ องการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดาเนินการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้ระบบสารสนเทศของโครงการ พร้ อมทั้ง
จัดทาเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบด้ วย สถาปั ตยกรรมระบบ แผนภาพการ
ออกแบบระบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล การออกแบบการเชื่ อมโยงข้ อมู ล (Data Interface)
ตามมาตรฐาน UML หรือ มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บในลั กษณะ
User Interface ให้คณะกรรมการอนุมตั ิ กอ่ นดาเนินการพัฒนาระบบ
5. ดาเนินการออกแบบการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์ ต่อพ่วง และอุ ปกรณ์ อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดทาเอกสารการออกแบบการติ ดตั้งระบบ
6. ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศที่ ได้ รับอนุ มัติจาก
ขสมก.
7. ดาเนินการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์ต่อพ่วง และอุ ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารการ
ออกแบบการติ ดตั้งระบบ ที่ได้รับอนุมตั ิ จาก ขสมก.
8. ดาเนินการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ GPS ระบบนับจานวนผูโ้ ดยสาร ระบบกล้องวงจรปิ ด ระบบบันทึ กเวลา
ปฏิบตั ิงาน และระบบอื่น ๆ รวมถึ งระบบสนับสนุนต่างๆ ในรถประจาทางเพื่ อติ ดตามสถานะรถ
โดยสารประจาทาง
9. ดาเนินการติ ดตั้งระบบจอภาพอัจฉริ ยะ (Intelligent Bus Stop) ที่ป้ายรถโดยสาร
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10. ดาเนินการจัดหา/ติ ดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุ ปกรณ์สารองข้อมูล ในลักษณะ Cloud เพื่ อ
รองรับระบบสารสนเทศในโครงการนี้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยต้องสามารถให้บริ การ Online
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
11. ดาเนินการออกแบบพร้อมกั้นพื้นที่หอ้ งควบคุ ม (Control Room) ณ ขสมก. โดยมี ขนาดห้อง ไม่
น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) เพื่อรองรับการติ ดตั้งโต๊ะคอนโซล จอภาพ และอุ ปกรณ์ อื่นๆ
เพื่อรองรับการใช้งานโครงการนี้ที่หอ้ งควบคุ ม
12. ดาเนินการติ ดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในห้องควบคุ ม (Control Room)
และระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งานโครงการนี้
13. ดาเนินการนาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้คณะกรรมการ
อนุมตั ิ กอ่ นดาเนินการติ ดตั้งระบบจริ ง
14. ดาเนินการติ ดตั้งระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบแผนที่ ระบบประมวลผลส่ วนกลาง และระบบ
สารสนเทศอื่ นๆ เพื่อรองรับการใช้งานโครงการนี้
15. ดาเนินการทดสอบการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์ต่อพ่วง และอุ ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
15.1 ดาเนินการทดสอบการเชื่ อมโยงของระบบ (System Integration Test) และการทดสอบ
ระบบของผูใ้ ช้งาน (User Acceptance Test) ระบบสารสนเทศที่มีการติ ดตั้ง
15.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) อย่างน้อยดังนี้
1) ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ มีขีดความสามารถรองรั บการทางานของ
ระบบสารสนเทศที่ นาเสนอ ให้สามารถให้บริ การได้ ตามปริ มาณงาน และต้ อง
สามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผูใ้ ช้งาน (Concurrent Users) ได้ ไม่น้อย
กว่า 500 ผูใ้ ช้งาน และต้องรองรับจานวนผูใ้ ช้งานไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ผูใ้ ช้งาน (Name
Users) ในการทารายการมาตรฐานบนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ สนับสนุ น ที่ กาหนดไว้น้ นั
เป็ นการกาหนดคุ ณสมบัติข้ นั ต่ าเท่านั้น ผูช้ นะการประกวดราคา มี หน้าที่ ออกแบบ
และนาเสนอคุณลักษณะเฉพาะของ Hardware ให้เป็ นไปตามความต้ องการด้ าน
ประสิทธิภาพข้างต้น
2) ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ (Performance Test) ของระบบสารสนเทศที่มี
การติ ดตั้งโดยทดสอบช่วงเวลาการตอบสนอง (Response time) ของระบบ โดยต้อง
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สามารถตอบสนองได้ภายใน 5 วินาที โดยทาการทดสอบที่ ขสมก. ภายใต้ ระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเดี ยวกัน (LAN)
15.3 การฝึ กอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ขสมก. มี ความต้ องการอย่าง
น้อย ดังนี้
1) ต้องทาการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร ผู ้ดูแลระบบ
และผูใ้ ช้งานให้กบั ขสมก. และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนทั้งหมด 460 คน เพื่อให้มีความรู ้
ความสามารถ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบทั้งหมด
ที่ติดตั้งเป็ นอย่างดี โดยสามารถดู แลและบริ หารจัดการ เพื่อให้ระบบสามารถใช้ งาน
ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ องคน ซึ่ งการอบรมจะแบ่งเป็ น 3
ระดับ ดังนี้
- การอบรมสาหรับผูบ้ ริ หาร จานวน 50 คน ในลักษณะ Class room Training
- การอบรมสาหรับผูด้ ู แลระบบ จานวน 10 คน ในลั กษณะ Class room Training
และ On the Job Training
- การอบรมสาหรับผูใ้ ช้งาน จานวน 400 คน ในลักษณะของ On the Job Training
2) ต้องทาการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับระบบจานวน 80 คน
(จากจานวนผูใ้ ช้งานทั้งหมด 400 คน) ให้มีความรู ้ เพี ยงพอที่ จะสามารถถ่ ายทอด
ความรู้ และฝึ กอบรมการใช้ งาน ดู แลรั กษาและแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกั บระบบ
สารสนเทศและองค์ประกอบทั้งหมดที่ติดตั้ง ให้กบั เจ้าหน้าที่ ขสมก. รุ ่ นต่ อไปได้
(Train the trainer)
3) ต้องจัดทาแผนการฝึ กอบรม และส่งให้ ขสมก.พิจารณาอนุ มัติก่อนการดาเนิ นการ
ฝึ กอบรม โดยมีรายละเอี ยดอย่างน้อย ดังนี้
3.1) หัวข้อในการฝึ กอบรม
3.2) เนื้อหาการฝึ กอบรมโดยย่อ
3.3) วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
3.4) คุณสมบัติผเู ้ ข้าอบรม
3.5) ระยะเวลาการฝึ กอบรม (จานวนชั่วโมง/วัน)
3.6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.7) ประเมินผลก่อน และหลังการฝึ กอบรม
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4) ต้องจัดทาคู่มือการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิ งาน (ผู ้ใช้ งานระบบ) และคู ่ มือการฝึ กอบรม
ผูด้ ูแลระบบในรูปแบบของเอกสารและสื่ อมัลติ มีเดี ยเพื่อการเรี ยนรู ้ด้วยตัวเองให้กับ
ขสมก.
5) ต้องจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ งานประจารถโดยสาร 2 รู ปแบบดังนี้
- คู่มือการปฏิบตั ิ งานประจารถโดยสาร แบบ Quick guide ในลั กษณะ แผ่นพับ
ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้า/หลัง เคลื อบพลาสติ ก
- คู่มือรายละเอียดการปฏิบตั ิ งานประจารถโดยสาร ในลักษณะรู ปเล่ม
6) ต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมทั้งหมด ยกเว้น ค่าเดิ นทาง ค่าเบี้ ยเลี้ ยง และ
ค่าที่พกั ของ ผูเ้ ข้าอบรม และต้องมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่ องมือและอุ ปกรณ์ ในการ
ฝึ กอบรม ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ เอกสารประกอบการฝึ กอบรมให้
เพียงพอ
7) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคัดลอกหรื อทาซ้ าเอกสาร และคู ่มือต่าง ๆ เพื่อใช้งานในกิจการ
ของ ขสมก. หากเอกสารและคู ่มือรายการใดไม่สามารถคัดลอกหรื อทาซ้ าได้ ขอให้
แจ้งให้ ขสมก. ทราบอย่างชั ดเจนด้ วย กรณี ผู้เสนอราคาไม่แจ้งให้ ขสมก. ทราบ
ขสมก. จะถื อว่าผูช้ นะการประกวดราคาอนุญาตให้ ขสมก. คัดลอกหรื อทาซ้ าเพื่อใช้
ในกิจการของ ขสมก. ได้ ทั้งนี้หากมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรื อใช้ สิทธิ์ เรี ยกร้ อง
ใดๆ ว่ามีการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ เกี่ยวกับเอกสารและคู ่มือที่ ขสมก. คั ดลอกหรื อทาซ้ า
เพื่อใช้งานในกิจการของ ขสมก. ผู ้ชนะการประกวดราคาต้ องเป็ นผู ้รับผิ ดชอบ
ดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรื อการเรี ยกร้องดังกล่าวระงับสิ้ นไปโดยเร็ ว
โดยผูช้ นะการประกวดราคาต้องเป็ นผูช้ าระค่าเสี ยหายและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ทั้งหมด
15.4 เอกสารส่งมอบ(ต้องส่งมอบเอกสารจานวน10 ชุ ดพร้อมเอกสารในรู ปแบบอิ เล็กทรอนิกส์)
1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
2) เอกสารการติ ดตั้ งระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ าย และระบบสนับสนุ น
(Computer and Network Configuration)
3) เอกสารการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ประจารถโดยสาร และป้ ายรถโดยสาร
4) แผนผังหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเชื่ อมโยงระบบ คอมพิ วเตอร์ และ
ระบบเครือข่าย (System Diagram)
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5) แผนผังการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ าย และระบบสนับสนุ น
(System Layout)
6) แผนผังการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ประจารถโดยสาร และป้ ายรถโดยสาร
7) แผนผังการติ ดตั้งอุ ปกรณ์สนับสนุนในโครงการนี้
8) คู่มือการฝึ กอบรม คู ่มือการใช้งานระบบ และคู ่มือการปฏิบตั ิ งาน
ลิขสิทธิ์การใช้ งาน
1. ขสมก. มีความต้องการด้านซอฟต์แวร์พร้ อมลิ ขสิ ทธิ์ การใช้ งานตามรายละเอี ยดที่ กาหนดไว้ใน
โครงการ โดยต้องจัดเตรียมลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ให้มีจานวนสอดคล้ องกับเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่นาเสนอในโครงการ
2. ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่นามาใช้งาน จะต้องมีลิขสิ ทธิ์ การใช้งานถู กต้องตามกฎหมาย เมื่อดาเนินการตาม
ขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็จ
3. ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้ นใหม่ท้ งั หมด ต้องส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ตลอดจน
เอกสารลิขสิทธิ์ การใช้งานต่าง ๆ ให้กบั ขสมก.
4. กรณีที่เป็ นการพัฒนาหรือปรับปรุง (Customization) ระบบสารสนเทศ จากซอฟต์แวร์สาเร็จรู ป ต้อง
ส่งมอบระบบสารสนเทศและ Source Code ในส่วนที่ มีการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งเพิ่ มเติ ม ตลอดจนเอกสาร
ลิขสิทธิ์ การใช้งานต่าง ๆ ให้กบั ขสมก.
............................................................
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เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.1 ระบบบนรถโดยสาร (จานวนประมาณ 2,600 ระบบ)
1.1.1 ระบบบอกพิกดั ตาแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (จานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.2 ระบบนับจานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter) (จานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.3 ระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) (จานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.3.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (จานวน 4 เครื่ อง)
1.1.3.2 อุปกรณ์บนั ทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (จานวน 1 เครื่ อง)
1.1.4 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุ ม (Onboard Computer) (จานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.5 ระบบจอควบคุมสาหรับพนักงานขับรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) (จานวน 1
ระบบ/คัน)
1.1.6 ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน (จานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.7 ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) (จานวน 1 ระบบ/คัน)
1.2 ระบบจอภาพอัจฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ที่ป้ายรถโดยสาร (จานวน 20 ระบบ)
1.3 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ (Fleet Management Central) ที่ สานักงานใหญ่ เขตการเดิ นรถ และกลุ ่ ม
งานปฏิบตั ิการเดินรถ (จานวน 1 ระบบ)
1.3.1 ปรับปรุงห้องควบคุม (Control Center) (จานวน 1 ระบบ)
1.3.1.1 กั้นพื้นที่ (จานวน 1 ห้อง)
1.3.1.2 จอแสดงผลแบบ LED (จานวน 8 เครื่ อง)
1.3.1.3 โต๊ะคอนโซล (Console) (จานวน 1 ตัว)
1.3.1.4 ชุดโซฟา 4 ที่นงั่ (จานวน 1 ชุ ด)
1.3.1.5 ระบบเครือข่าย (จานวน 1 ระบบ)
1.3.1.6 ระบบไฟฟ้ า และไฟฟ้ าแสงสว่าง (จานวน 1 ระบบ)
1.3.1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับห้องควบคุ ม (Control Center) (จานวน 2 เครื่ อง)
1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับเขตการเดิ นรถ (จานวน 8 เครื่ อง)
1.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับกลุ ่มงานปฏิบตั ิ การเดิ นรถ (จานวน 24 เครื่ อง)
1.3.4 ระบบแผนที่ (Base Map) (จานวน 1 ระบบ)
1.3.5 ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center) (จานวน 1 ระบบ)
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1.3.6 ระบบประมาณระยะเวลาในการเดิ นทาง (Travel Time Estimation System) (จานวน 1
ระบบ)
1.3.7 ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาทาง(Bus Monitoring System)
(จานวน 1 ระบบ)
1.3.8 ระบบจัดตารางให้บริการรถโดยสาร (Bus Scheduling System) (จานวน 1 ระบบ)
1.3.9 ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence) (จานวน 1 ระบบ)
1.4 ระบบติดตามรถโดยสารประจาทางผ่านดาวเที ยม ผ่านอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ (Mobile Application)
(จานวน 1 ระบบ)
2. ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 คุ ณสมบัติทวั่ ไป
2.1.1 ระบบจะต้องมีความน่าเชื่ อถื อ (Reliability) ความพร้ อมใช้ (Availability) และความ
ปลอดภัย (Safety) สามารถใช้งานได้อย่างถู กต้อง แม่นยา และรวดเร็ว
2.1.2 ระบบจะต้องสามารถใช้งานได้งา่ ยและเรี ยนรู ้การใช้งานได้รวดเร็ว
2.1.3 สามารถแสดงผลได้ ท้ งั ภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ บนจอภาพ และพิ มพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์
2.1.4 สามารถขยายระบบหรื อเพิม่ ความสามารถของระบบได้โดยง่าย (Scalability) โดยผูเ้ สนอ
ราคา ต้องนาเสนอสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี และรายละเอี ยดที่เกี่ยวข้องที่นามาใช้ในการ
พัฒนาระบบ
2.1.5 ระบบจะต้องมีความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Security) และต้องไม่นาข้อมูลในระบบ
ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ขสมก.
2.2 คุ ณสมบัติทวั่ ไปสาหรับวัสดุ และอุ ปกรณ์ (Hardware)
2.2.1 อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็ นของแท้และใหม่ ไม่เคยถู กใช้ งานมาก่อน และมี การรั บรอง
คุ ณภาพการใช้งาน จากผู ้ผลิ ตหรื อผู ้จาหน่ายหรื อสถาบัน องค์ กรที่ มีหน้าที่ รับรอง
โดยตรง
2.2.2 ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่มีความทนทานสามารถใช้งานได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย (โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของการติ ดตั้ ง เช่ น ความร้ อน
ความชื้ น ฝุ่น น้า ความสั่นสะเทือน ไฟฟ้ าดับ ไฟกระชาก)
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2.2.3 ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย อยูใ่ นสายการผลิ ต และเจ้าของผลิ ตภัณฑ์ให้การสนับสนุ น
อีก 5 ปี เป็ นอย่างน้อย
2.2.4 มีการออกแบบระบบสารองและหลี กเลี่ ยง Single point of failure อาทิ ระบบไฟฟ้ า
สารองสาหรับอุปกรณ์ GPS และอุ ปกรณ์สนับสนุน
2.2.5 มีระบบคอมพิวเตอร์และเครื อข่ายที่เพียงพอและสามารถรองรับการทางานระบบได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความมัน่ คงปลอดภัย
2.2.6 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สารองและอะไหล่สาหรับระบบหลักไม่นอ้ ยกว่า 5 % ให้เพี ยงพอ
กับการให้บริการตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยจะต้องแสดงรายการอุ ปกรณ์และอะไหล่ ให้
ขสมก. รับทราบทุกเดือน
2.3 คุ ณสมบัติทวั่ ไปสาหรับระบบสารสนเทศ (Software)
2.3.1 สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ที่นาเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนดหรื อสู ง
กว่า
2.3.2 ระบบทั้งหมดต้องสามารถใช้ งานโดยเรี ยกใช้ ได้ จากหน้าจอเดี ยวกัน (Single Point of
Access) แล้วผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึ งข้อมูลของทุกระบบได้
2.3.3 มีระบบและเครื่องมือช่วยให้ดูแลบริ หารจัดการระบบและเปลี่ ยนแปลงค่าต่าง ๆ ในระบบ
ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ด้านเทคนิค
2.3.4 สามารถเปิ ดหน้าจอพร้อมกันหลายจอได้ (Multi Windows)
2.3.5 สามารถทางานหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ (Multi Session)
2.3.6 ในการเรียกดูข้อมูล สามารถเรี ยกดู ข้อมูลเป็ นรายละเอี ยดย่อยของแต่ละรายการได้ (Drill
Down)
2.3.7 มีหน้าจอการทางาน (Menu) ที่ ง่ายต่ อการใช้ งาน ในลั กษณะ GUI (Graphical User
Interface) เช่น หน้าจอบันทึกข้อมูล หน้าจอสั่งประมวลผลรายงาน เป็ นต้น โดยสามารถ
กาหนดรูปแบบหน้าจอการทางาน (Menu) ในระดับผูใ้ ช้งาน (User)
2.3.8 สามารถ Import และ Export ข้อมู ลที่ อยู ่ในรู ปแบบ Spreadsheet TextWord XML และ
อื่นๆ
2.3.9 สามารถกาหนดสิ ทธิ ผใู ้ ช้งานได้อย่างน้อย ดังนี้
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1) กาหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ และการเข้าถึ งข้อมูลในระดับที่แตกต่ างกันได้
เช่น สิ ทธิ ในการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ สิ ทธิ การเรี ยกดู ข้อมูล ชั้นความลับข้อมูล และ
รายงานต่าง ๆ สิทธิ การแก้ไขข้อมูล สิ ทธิ ในการยกเลิ กรายการ เป็ นต้น
2) สามารถบันทึก ตรวจสอบการทางานของผูด้ ู แลระบบ และโปรแกรมในขั้ นตอน
ต่าง ๆ ตามที่กาหนด เช่น การแก้ไขสิ ทธิ ของผูใ้ ช้ งาน การแก้ไข Parameter ต่ าง ๆ
ในระบบ เป็ นต้น โดยเก็บอยูใ่ นรู ปแบบของ Log ที่แสดงรายการให้เข้าใจได้
3) สามารถปิ ดการใช้งานระบบ (Log Out) อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานตามระยะเวลา
ที่กาหนด
4) สามารถควบคุมให้ User เปลี่ ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กาหนด
5) สามารถบันทึก สอบถาม แสดงผล และพิ มพ์รายงาน การเข้ าใช้ งานระบบของ
ผูใ้ ช้งานแต่ละ User ได้ โดยสามารถแสดงรายละเอี ยด วันและเวลาในการ Login
เข้าใช้งานระบบ รายละเอี ยดของการใช้งานระบบ เช่น เพิ่มข้อมูลใหม่ แก้ไขข้ อมู ล
เป็ นต้น
6) สอบถาม แสดงผล และพิ มพ์รายงานการ Login เข้ าใช้ งานระบบของ User โดย
สามารถแยกรายละเอี ยดตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ เช่น จาแนกตามวันที่ และช่วงเวลาที่
ใช้งานระบบ จาแนกตาม User เป็ นต้น
7) สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงานประวัติการบันทึก แก้ไขข้อมูลจากระบบ โดย
แสดงเวลา วันที่ ข้อมูลที่เพิ่มเติ ม วันที่ แก้ไข โดยสามารถติ ดตามประวัติได้ ตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา ตาม User ที่ Login เข้าใช้งานระบบ เป็ นต้น
2.3.10 สามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผูใ้ ช้งาน (Concurrent Users) ได้ ไม่น้อยกว่า
500 ผูใ้ ช้งาน และต้องรองรับจานวนผูใ้ ช้งานไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ผูใ้ ช้งาน (Name Users)
2.3.11 สามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่มีการเปลี่ ยนแปลงจากส่วนกลางได้
2.3.12 สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยผูใ้ ห้บริ การต้ องได้ รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO20000 หรื อ ISO27001 หรื อดี กว่า
2.3.13 สามารถใช้ทางานในลักษณะ Web-based Application โดยสามารถใช้งานผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตได้
2.4 การเชื่อมโยงข้อมูล
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2.4.1 สามารถทางานและเชื่ อมโยงกับระบบอื่ น ๆ แบบ Web Service โดยต้ องสนับสนุ น
มาตรฐานการเรียกใช้บริการหรื อข้อมูลมาตรฐานได้ เช่นSOAPWSDL และ XML เป็ นต้น
2.4.2 สามารถทางานและเชื่อมโยงกับระบบอื่ น ๆ แบบ text file หรื อ csv file หรื อ Excel
2.4.3 สามารถทางานและเชื่อมโยงกับระบบ ได้อย่างน้อยดังนี้
ลาดับที่
รายการข้อมูล
ระบบต้ นทาง
ระบบปลายทาง
1 ข้อมูลบุคลากร
ระบบบริ หารจัดการบุคลากร
ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิ งาน
2 ข้อมูลการทางานของบุคลากร
ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิ งาน
ระบบเศรษฐกิจการเดิ นรถ
3 ข้อมูลรถและประเภทอุบตั ิเหตุ
ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet ระบบสถิ ติอุบตั ิ เหตุ
Management Center)
4 ข้อมูลระยะทางเดินรถ
ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet ระบบเศรษฐกิจการเดิ นรถ
Management Center)
5 ข้อมูลรายได้, ค่าใช้จา่ ยเดินรถ, ค่า ระบบเศรษฐกิจการเดิ นรถ
ระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการ
ล่วงเวลา
ให้บริ การ
6 ข้อมูลพิกดั รถโดยสาร (ตามการ ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet BMTA Mobile Application
ร้องขอแบบ Real time)
Management Center)
7 ข้อมูลพิกดั รถโดยสาร
ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet ระบบสารสนเทศของ
Management Center)
กรมขนส่งทางบก
2.4.4 รองรับการเชื่ อมโยงในอนาคต เช่ น ข้ อมู ลจาก BMA Traffic/Google ระบบ e-Ticket
ระบบ MIS และ ระบบเศรษฐกิ จการเดิ นรถ เป็ นต้ น โดยระบบฯ จะต้ องจัดเตรี ยม
Application Program Interfaces (APIs) เพื่อรองรับการเชื่ อมโยงส่ วนกลาง ในรู ปแบบ
Web Services และรองรับมาตรฐาน Open Data อาทิ GTFS ได้ในอนาคต
2.5 การแบ่งการควบคุมและการแสดงผลข้อมูล
2.5.1 สามารถตั้งค่าในการกาหนดรู ปแบบการควบคุ มและการแสดงผลข้อมูลได้ อาทิ
- สานักงานใหญ่สามารถแสดงผลข้อมูลได้ท้ งั หมด
- เขตการเดินรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของเขต
- กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดิ นรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของกลุ ่มงาน
2.5.2 สามารถตั้งค่าในการกาหนดควบคุ มการแก้ไขข้อมูลได้ อาทิ
- สานักงานใหญ่และเขตการเดิ นรถจะไม่สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้
- กลุ่มงานปฏิบตั ิ การเดิ นรถสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้
3. รายละเอียดคุณสมบัติ และข้อกาหนด
3.1 ระบบบนรถโดยสาร
3.1.1 คุณสมบัติเฉพาะของระบบบอกพิกดั ตาแหน่ง (Global Positioning System: GPS)
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3.1.1.1 อุปกรณ์ต้องมีคุณลักษณะและระบบการทางานของเครื่ องบันทึกข้อมู ลการเดิ น
รถ ตามประกาศกรมขนส่ งทางบก เรื่ อง กาหนดคุ ณลั กษณะและระบบการ
ทางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดิ นทางของรถที่ใช้ ในการขนส่ ง พ.ศ. 2558
เป็ นอย่างน้อย
3.1.1.2 สามารถส่งข้อมูลพิกดั ตาแหน่งโดยตรงจากอุ ปกรณ์ บอกพิ กัดตาแหน่ง (GPS)
ผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.1.1.3 เป็ นอุปกรณ์จีพีเอส (GPS) แบบที่มีค่าความแม่นยาในการระบุตาแหน่งสู ง โดยมี
ความคลาดเคลื่อนในระยะ ± 5 – 15 เมตร หรื อดี กว่า
3.1.1.4 มีอัตราความถี่การปรับปรุ งข้อมูลพิกดั ตาแหน่งทุกๆ 45 วินาที หรื อเร็วกว่า
3.1.1.5 สามารถแจ้งพิกดั และความเร็วปั จจุบนั เส้นทางการวิ่ ง การออก การหยุ ด การ
จอด ระหว่างป้ายต้นทาง ระหว่างป้ ายกลางทางและป้ ายปลายทางของรถโดยสาร
แต่ละคัน พร้อมเวลาและระยะทางในการเดิ นทาง หากเป็ นจุดอับสัญญาณต้องมี
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณหรื ออุ ปกรณ์ขยายสัญญาณ
3.1.1.6 อุปกรณ์สามารถตรวจจับพฤติ กรรมการขับรถโดยสาร ได้อย่างน้อยดังนี้ การขั บ
รถเร็วเกินกาหนด และการเข้า – ออกพื้นที่ ที่อยูน่ อกเหนือจากเส้นทางให้บริ การ
3.1.1.7 สามารถตรวจสอบพฤติ กรรมในการ เปิ ด-ปิ ด ประตู รถโดยสาร ได้ทุกขณะ (Real
time)
3.1.1.8 สามารถดู ข้อมูลการวิ่งรถย้อนหลังได้ตลอดเวลา
3.1.1.9 มีเสียงเตือนผ่านลาโพงในตัวรถ เมื่อรถโดยสารขั บความเร็ วเกิ นกว่าที่ กาหนด
และสามารถสั่งการได้จากศูนย์ควบคุ ม
3.1.1.10 มีหน่วยความจา (Memory) ที่สามารถเก็บข้อมูลตาแหน่งรถ ความเร็ ว ต่ อเนื่ อง
ทุกๆ 1 วินาที ได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และสามารถสารองข้ อมู ลมาใช้ ภายหลั งได้
หรื อสามารถเพิ่มเติ มหน่วยความจาได้
3.1.1.11 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเสาสัญญาณ GPS ถู กถอด กล่องอุ ปกรณ์ถูกเปิ ดหรื องัดแงะ
หรือเสียหาย
3.1.1.12 มีเทคโนโลยีอื่นในการระบุ พิกัด หรื อมี เสาสั ญญาณ GPS สารอง กรณี เสา
สัญญาณ GPS หลักถู กถอด
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3.1.1.13 ตัวกล่องมีช่องสาหรับคล้องซี ลเพื่อป้ องกันการเปิ ดกล่อง หรื อมีการป้ องกันเพื่ อ
ความปลอดภัยของอุ ปกรณ์และความเสี ยหาย
3.1.1.14 สามารถปรับปรุ งระบบปฏิ บัติการหรื ออั พเดทเฟิ ร์ มแวร์ (Firmware) ผ่าน
อุปกรณ์ไร้สาย (Over-the-Air Update) หรื อผ่านสายสัญญาณได้
3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะของระบบนับจานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter)
3.1.2.1 เป็ นอุ ปกรณ์สาหรับนับจานวนผูโ้ ดยสายขึ้ น และ ลง รถโดยสารประจาทาง
3.1.2.2 มีการเชื่ อมต่อกับอุ ปกรณ์ แสดงผล จานวนผู ้โดยสารขึ้ น และลงรถโดยสาร
ประจาทาง รวมถึ งจานวนผูโ้ ดยสารคงเหลื อในรถโดยสาร
3.1.2.3 มีช่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ/หรื ออุ ปกรณ์ภายนอกได้
3.1.2.4 สามารถเก็บข้อมูลจานวนผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
3.1.2.5 สามารถเชื่อมต่อกับอุ ปกรณ์เปิ ด – ปิ ด ประตู เพื่อเปิ ด-ปิ ดการใช้งานอุ ปกรณ์ นับ
จานวน
3.1.2.6 อุปกรณ์รองรับการเชื่ อมต่อข้อมูลผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.1.2.7 มีรายงานสรุ ปจานวนผูโ้ ดยสารขึ้ น และลงรถโดยสารประจาทาง รวมถึ งจานวน
ผูโ้ ดยสารคงเหลื อในรถโดยสาร โดยสามารถแยกรายออกเป็ น รายงานในแต่ ละ
สายของรถโดยสาร รายงานประจาวัน/สัปดาห์/เดื อน ได้เป็ นอย่างน้อย
3.1.2.8 มีการแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถและศูนย์ควบคุ ม เมื่อมีผโู ้ ดยสารเกินพิกดั
3.1.3 คุณสมบัติเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ภายในรถ อย่างน้อยได้แก่
3.1.3.1 สามารถบันทึกภาพถนนด้านหน้ารถ 1 จุ ดและหลั งรถ 1 จุ ด และบันทึ กภาพ
ภายในรถ 2 จุด โดยออกแบบให้สามารถเห็นภาพภายในรถและบริ เวณประตู
ทางขึ้ น-ลงได้
3.1.3.2 สามารถส่งสัญญาณภาพเคลื่ อนไหวผ่านระบบสั ญญาณ GPRS หรื อ 3G หรื อ
ดีกว่า โดยระบบสามารถเลื อกส่งความละเอี ยดของภาพเคลื่ อนไหวตามขนาด
ช่องสัญญาณ(Bandwidth) และจัดเก็บภาพในรู ปแบบ Snap shot เพื่ อจัดเก็บใน
อุปกรณ์บนั ทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่อตรวจสอบข้ อมู ล VDO
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.1.3.3 สามารถทางานผ่านระบบเครื อข่ายตามมาตรฐาน IPv6 ได้
3.1.3.4 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้ าที่จา่ ยบนรถได้
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3.1.3.5 ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรื อ UL ได้ เป็ นอย่าง
น้อย
3.1.3.6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดแบบโดม สาหรับบันทึกภาพถนนด้านหน้ารถ 1 จุ ดและ
หลังรถ 1 จุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) เป็ นกล้องวงจรปิ ด ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
2) มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิว้ ชนิ ด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS
หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยูภ่ ายใน ตัวกล้อง หรื อ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่
เป็ นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
3) สามารถตั้ งค่ าการแสดงความละเอี ยดภาพ สาหรั บพื้ นที่ ทั่วไป และ
สาหรับพื้นที่สาคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่ งสั ญญาณภาพได้ ที่
25 FPS หรื อดี กว่า
4) มีความละเอี ยดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้ นไป หรื อ HD 720p หรื อ
ดีกว่า
5) มีความไวแสงน้อยสุ ด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Day
Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรั บการแสดงภาพขาวดา (Night
Mode) หรื อดี กว่า
6) มีขนาดความกว้างที่ เหมาะสมระหว่างจุ ดติ ดตั้ งกล้ องกับมุ มมองภาพ
ภายในรถโดยสารได้อย่างครอบคลุ มภายในรถโดยสารทั้งหมด
7) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ที่ภาพมี ความคมชั ดทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคื นสาหรับพื้นที่สาคัญ
8) สามารถแสดงรายละเอี ยดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide
Dynamic Range)
9) ส่งสัญญาณภาพแบบ H.264 หรื อเทียบเท่า
10) ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรื อติ ดตั้งอุ ปกรณ์ เพิ่ มเติ มสาหรั บหุ ้มกล้ อง
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรื อดี กว่า
3.1.3.7 กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ดแบบโดมอิ นฟราเรด สาหรั บจั บภายในรถ โดยมี
คุ ณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
1) เป็ นกล้องวงจรปิ ด ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
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2) สามารถแสดงภาพได้ท้ งั กลางวันและกลางคื น(Day/Night Camera) โดยมี
การควบคุ ม IR Filter อั ตโนมั ติในตั วกล้ องเมื่ อเปลี่ ยนโหมดการ
บันทึกภาพ
3) มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิ ด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS
หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยูภ่ ายในตัวกล้อง หรื อ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่
เป็ นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
4) สามารถตั้ งค่ าการแสดงความละเอี ยดภาพ สาหรั บพื้ นที่ ทั่วไป และ
สาหรับพื้นที่สาคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่ งสั ญญาณภาพได้ ที่
25 FPS หรื อดี กว่า
5) มีความละเอี ยดตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้ นไป หรื อ HD 720p หรื อดี กว่า
6) มีความไวแสงน้อยสุ ด ไม่มากกว่า 1 LUX สาหรั บการแสดงภาพสี (Day
Mode) และไม่มากกว่า 0.2 LUX สาหรั บการแสดงภาพขาวดา (Night
Mode) หรื อดี กว่า
7) มีขนาดความกว้างเลนส์ที่เหมาะสมระหว่างจุดติ ดตั้งกล้องกับมุมมองของ
ภาพ โดยต้ องสามารถแสดงมุ มมองภาพ ภายในรถโดยสารได้ อย่าง
ครอบคลุ มภายในรถโดยสารทั้งหมด
8) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่ อให้ภาพมี ความคมชั ดทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคื นสาหรับพื้นที่สาคัญ
9) สามารถแสดงรายละเอี ยดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide
Dynamic Range)
10) ส่งสัญญาณภาพแบบ H.264 หรื อเทียบเท่า
11) ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรื อติ ดตั้งอุ ปกรณ์ เพิ่ มเติ มสาหรั บหุ ้มกล้ อง
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรื อดี กว่า
3.1.3.8 อุ ปกรณ์บนั ทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด อย่างน้อยดังนี้
1) เป็ นอุปกรณ์ที่ผลิ ตมาเพื่อบันทึ กภาพจากกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดและมี
เสถียรภาพในการทางาน
2) ต้องมี ขนาดเหมาะสมกั บการติ ดตั้ งภายในรถและสะดวกในการ
บารุงรักษา
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3) สามารถเชื่ อมต่อสัญญาณภาพและเสี ยงตามจานวนกล้ องเท่ากับจานวน
กล้องที่นาเสนอ
4) สามารถบีบอัดสัญญาณภาพแบบ MPEG4 หรื อ H.264 หรื อดี กว่า
5) รองรับขนาดภาพในการบันทึกไม่นอ้ ยกว่า 1,280x720 ฟิ กเซล ที่ 12 ภาพ
ต่อวินาที ทุก ช่องสัญญาณ
6) สามารถการส่งข้อมูลภาพแบบ Dual Stream หรื อดี กว่า
7) สามารถเชื่ อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T
หรือ WiFi หรื อดี กว่า
8) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ SD Card ที่ สามารถ
บันทึกภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และมีระบบการป้ องการสั่นสะเทือนของ
ฮาร์ดดิสค์ (HDD shock absorber technology) หรื อเทียบเท่าหรื อดี กว่า
9) ชุ ดห่อหุ้มฮาร์ ดดิ สก์ (HDD Box) ที่ ติดตั้ งในตั วเครื่ องจะต้ องมี ระบบ
ระบายความร้อน ในกรณี ที่อุณหภูมิภายในสู ง พัดลมจะทางานอั ตโนมัติ
หรือมีระบบระบายความร้อนภายในตัวโดยไม่ต้องพึ่งพัดลมระบายความ
ร้อน โดยสามารถทางานในช่วงอุ ณหภู มิ (Working Temperature) บนรถ
ได้อย่างต่อเนื่อง
10) มีพอร์ต mini USB หรื อ USB 2.0 ไม่นอ้ ยกว่า 1 พอร์ต สาหรับทาการโอน
ถ่ายข้อมูลจากฮาร์ดดิ สก์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อ แล็ปท็อป ไม่น้อยกว่า 1
พอร์ต
11) มีการเชื่อมต่อสาหรับเชื่ อมต่ อจอมอนิ เตอร์ แบบ VGA หรื อ BNC หรื อ
ดีกว่า
12) สามารถควบคุ มการตั้งค่าเครื่ องบันทึกภาพทุกเครื่ องที่เชื่ อมต่อผ่านระบบ
เครือข่าย 3G หรื อดี กว่าได้
13) สามารถดู ภาพสด และภาพย้อนหลังจากเครื่ องบันทึ กภาพในระบบและ
ดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่ องบันทึกภาพ มายังศูนย์ควบคุ มได้ ผ่าน ระบบ
เครือข่าย 3G หรื อดี กว่าได้
14) สามารถทาการค้นหาข้อมูลภาพ (Search Mode)ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
Time, Date, หมายเลข รถยนต์ เป็ นอย่างน้อย
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15) สามารถเรี ยกดู ภาพผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ รองรับรู ปแบบการทางานแบบ
Web Server โดยสามารถรี โมทเรี ยกดู ภาพได้ ผ่าน Internet Explorer หรื อ
Google Chrome เป็ นอย่างน้อย และสามารถเรี ยกดู ภาพผ่านมื อถื อ
และแท็ปเล็ต อาทิ iOS, Android เป็ นอย่างน้อย
3.1.4 คุณสมบัติเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุ ม (Onboard Computer)
3.1.4.1 ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการควบคุ มและเชื่ อมโยงอุ ปกรณ์/ระบบต่างๆ ที่ติดตั้ ง
บนรถ รวมทั้ งสื่ อสารกับศู นย์ควบคุ ม ซึ่ งอาจเป็ นอุ ปกรณ์ เฉพาะ หรื อเป็ น
อุปกรณ์ควบรวมกับอุ ปกรณ์อื่นที่ติดตั้ง อาทิ ระบบบอกพิ กัดตาแหน่ง (Global
Positioning System: GPS) ระบบนับจานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter) หรื อ
ระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ได้
3.1.4.2 แสดงข้อมูลสถานะการทางานของอุ ปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถได้ (เช่ น เปิ ด/ปิ ด/
Error)
3.1.4.3 มีหน่วยประมวลผลแบบ, หน่วยความจา RAM ,พื้ นที่ เก็บข้ อมู ลภายในเครื่ อง
เพียงพอกับการใช้งาน
3.1.4.4 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ บนรถได้ อย่างครบถ้ วนสมบู รณ์ อาทิ GPS, CCTV,
Passenger Counter และ ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิ งาน เป็ นต้น
3.1.4.5 สามารถเชื่อมต่อกับระบบ e-Ticket ในอนาคตได้
3.1.4.6 สามารถรองรับการเชื่ อมต่อกับสัญญาณ GPRS หรื อ 3G หรื อดี กว่า เพื่ อรองรั บ
การรับ – ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุ ม
3.1.5 ระบบจอควบคุ มสาหรับพนักงานขั บรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) โดยมี
คุ ณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
3.1.5.1 มีจอภาพขนาดเพียงพอสาหรับพนักงานขับรถสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
3.1.5.2 สามารถแสดงเส้นทางการเดิ นรถ และตาแหน่งปั จจุบนั ของรถโดยสารได้
3.1.5.3 สามารถแสดงสถานะการจราจรในบริ เวณใกล้เคี ยงได้
3.1.5.4 มีป่ มุ หรือฟังก์ชนั่ ในการแจ้งอุ บตั ิ เหตุ หรื ออุ บตั ิ การณ์ (เช่น รถเสี ย)ที่เกิดขึ้ นในรถ
ไปยังศูนย์ควบคุมได้
3.1.5.5 สามารถแสดงข้อมูลแจ้งเตื อนจากระบบต่างๆ
3.1.5.6 สามารถแจ้งเตื อนเมื่อออกนอกพื้นที่ที่กาหนด

22
3.1.5.7 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้ าที่จา่ ยบนรถได้
3.1.6 ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
3.1.6.1 อุปกรณ์ต้องมีคุณลักษณะและระบบการทางานของเครื่ องบันทึกข้อมู ลการเดิ น
รถ ตามประกาศกรมขนส่ งทางบก เรื่ อง กาหนดคุ ณลั กษณะและระบบการ
ทางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดิ นทางของรถที่ใช้ ในการขนส่ ง พ.ศ. 2558
เป็ นอย่างน้อย
3.1.6.2 สามารถจัดเก็บ Log ข้อมูลการบันทึกข้อมูลเวลาปฏิบตั ิ งาน เริ่ มต้ น และสิ้ นสุ ด
ได้
3.1.6.3 อุ ปกรณ์สามารถบ่งชี้ ตัวตนพนักงานขับรถโดยสาร โดยใช้ใบอนุญาตขับรถ ตาม
กรมขนส่งทางบกกาหนด รวมถึ งสามารถบ่งชี้ ตัวตนพนักงานเก็บค่ าโดยสาร
และนายตรวจ โดยใช้บตั รพนักงานของ ขสมก. โดยสามารถบันทึ กข้ อมู ลการ
แสดงตัวที่ฐานข้อมูล นาไปคานวณชั่ วโมงการทางาน และแสดงชั่ วโมงการ
ทางานของพนักงานขับรถโดยสาร พนักงานเก็บค่าโดยสาร และนายตรวจได้
3.1.6.4 มี Card Reader เพื่อตรวจสอบและบันทึ กเวลาเริ่ มการเดิ นรถโดยมี คุณสมบัติ
อย่างน้อยดังนี้
1) มีช่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ/หรื ออุ ปกรณ์ภายนอก แบบ RS-232 ,
RS-485, RJ-45 หรื อ USB
2) สามารถอ่านใบอนุญาตขับรถ บัตรพนักงานของ ขสมก. และ Smart Card
ได้
3) สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้ าที่จา่ ยบนรถได้
4) มีขนาดกะทัดรัดและสามารถติ ดตั้งบนรถโดยสารได้
5) สามารถเชื่ อมต่อเพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุ มได้
3.1.7 ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements)
3.1.7.1 มีเสียงประกาศและแสดงสถานที่สาคัญของป้ ายหยุดรถโดยสารถัดไป
3.1.7.2 มีระบบเสียงประเภทภายในอาคาร และมีเสี ยงประกาศป้ ายหยุดรถโดยสารถัดไป
ได้อัตโนมัติเมื่อใกล้บริ เวณป้ าย
3.1.7.3 มีจอภาพ LED Widescreen ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 22 นิ้ว อย่างน้อย 1 เครื่ อง
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3.1.7.4 ต้องออกแบบติ ดตั้งจอภาพ LED และระบบเสี ยงให้เหมาะกับรถแต่ ละประเภท
และผูโ้ ดยสารสามารถมองเห็นได้จานวนมาก และสามารถแสดงภาพและเสี ยง
โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี้ได้
- ข้อมูลพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารประจารถ
- สื่อให้ความบันเทิงกับผูโ้ ดยสาร
- ข้อมูลป้ายหยุดรถโดยสารถัดไป
- สื่ อโฆษณา (รวมถึ ง Promotion จากร้ านค้ าที่ ร่วมรายการที่ น่าสนใจใน
บริเวณใกล้เคี ยง)
3.1.7.5 สามารถปิ ดเสียงสื่ ออื่ นๆ และประกาศข้อมูลป้ ายหยุดรถโดยสารและเปิ ดเสี ยง
เมื่อสิ้ นสุ ดการประกาศได้อัตโนมัติ
3.1.7.6 สามารถเปิ ด/ปิ ดและตั้งค่าระดับเสี ยง และความสว่างและความคมชั ดได้ จาก
ภายในตัวรถ
3.1.7.7 สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบสื่ อและเนื้อหาได้ท้ งั จากภายในตั วรถ อู ่ จอดรถโดยสาร
และศูนย์ฯ
3.1.7.8 สามารถเชื่ อมต่อกับศูนย์ฯ เพื่อจัดการสื่ อและเนื้อหาจากศูนย์ฯ ได้
3.1.7.9 ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรื อ UL ได้ เป็ นอย่าง
น้อย
3.2 ระบบจอภาพอัจฉริยะ (Intelligent Bus Stop) ที่ป้ายรถโดยสาร
3.2.1 ป้ายโดยสารอัจฉริยะมีจอภาพอัจฉริ ยะ LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 40 นิ้ ว แบบติ ดตั้ งภายนอก
อาคาร จานวน 20 ป้าย
3.2.2 ต้องออกแบบระบบป้ายโดยสารอัจฉริ ยะให้ ขสมก. พิจารณาอนุมตั ิ แบบก่อนการติ ดตั้ง
3.2.3 ต้องออกแบบชุ ดขาตั้ง ให้รองรับกับพื้นที่บริ เวณป้ายหยุดรถโดยสาร
3.2.4 มีจอภาพ LED ชุดควบคุม อุ ปกรณ์ไฟฟ้ า และอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่าง รวมถึ งอุ ปกรณ์ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็ นประเภทภายนอกอาคาร (Out-door)
3.2.5 สามารถมองเห็นแสงระยะ 15 เมตร ในเวลากลางวัน
3.2.6 สามารถแสดงข้อมูลที่กาหนดไว้ได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.2.6.1 หมายเลขสายรถประจาทางที่กาลังถึ งจุดจอดรถ และประมาณเวลาที่ รถประจา
ทางมาถึงจุดจอดรถ โดยสามารถแสดงผลได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 สายพร้อมกัน
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3.2.6.2 ข้อมูลสถานที่สาคัญบริ เวณใกล้เคี ยง
3.2.6.3 สื่อโฆษณา
3.2.6.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
3.2.7 สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุ ม เพื่อจัดการสื่ อและเนื้อหาจากศูนย์ควบคุ มได้
3.2.8 สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบสื่ อและเนื้อหาจากศูนย์ควบคุ มได้
3.2.9 สามารถตั้งค่าระดับความสว่างและความคมชัดได้จากอุ ปกรณ์
3.2.10 ติ ดตั้งชุ ดขาตั้งสาหรับติ ดตั้งจอภาพ ชุ ดควบคุ ม อุ ปกรณ์ไฟฟ้ า และอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่าง
รวมถึ งอุ ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสามารถติ ดตั้งภายนอกอาคาร และป้ องกันการเกิด
สนิมได้
3.2.11 ติ ดตั้งชุ ดควบคุ มและตรวจสอบสถานะการแสดงผลสถานะบนหน้าจอภาพ ที่ รองรั บการ
เชื่อมต่อกับสัญญาณ GPRS หรื อ 3G หรื อดี กว่า เพื่ อรองรั บการรั บ – ส่ งข้ อมู ลจากศู นย์
ควบคุมมายังจอภาพปลายทาง
3.3 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ (Fleet Management Central) ที่ สานักงานใหญ่ เขตการเดิ นรถ และกลุ ่ ม
งานปฏิบตั ิการเดินรถ
3.3.1 ปรับปรุงห้องควบคุม (Control Center) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 24 ตร.ม. ในพื้นที่ของ สานักงาน
ใหญ่ ขสมก.
3.3.1.1 กั้นพื้นที่ผนังเบาครึ่ งหนึ่งและกระจกครึ่ งหนึ่ง โดยมี ขนาดห้องควบคุ มไม่น้อย
กว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และประตู กระจก
3.3.1.2 ติ ดตั้งจอแสดงผลแบบ LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 40 นิ้ ว จานวนไม่น้อยกว่า 8 จอ
พร้อมระบบเสียง
3.3.1.3 ติ ดตั้งโต๊ะคอนโซล (Console) จานวนอย่างน้อย 1 ตัว โดยโต๊ะคอนโซลสามารถ
รองรับการติ ดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับแสดงผลบนหน้าจอจานวนอย่างน้อย
2 เครื่อง และจอแสดงผลอย่างน้อย 4 จอ หัวโทรศัพท์ และอุ ปกรณ์วิทยุเคลื่ อนที่
3.3.1.4 ติ ดตั้งชุ ดโซฟารับรองผูม้ าเยี่ยมชม ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 ที่นงั่
3.3.1.5 ติ ดตั้งระบบเครื อข่ายท้องถิ่ น(LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อข่ายระยะไกล (WAN)
รองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ
3.3.1.6 ติ ดตั้งระบบไฟฟ้ า และไฟฟ้ าแสงสว่างให้เพี ยงพอต่ อการใช้ งาน โดยมี ขนาด
ความสว่างไม่นอ้ ยกว่า 300 Lux
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3.3.1.7 คุณสมบัติของเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรั บแสดงผล จานวน 2 เครื่ อง โดยมี คุณ
ลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 Core) หรื อ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ วสั ญญาณนาฬิ กาไม่น้อยกว่า 3.4
GHz และมี หน่วยความจาแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB
จานวน 1 หน่วย
2) มี หน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มี
หน่วยความจาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB และสามารถเชื่ อมต่อจอภาพได้ ไม่
น้อยกว่า 2 จอ
3) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดี กว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4
GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดี กว่า ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรื อดี กว่า จานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดี กว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
7) มีจอภาพแบบ LCD หรื อดี กว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 23 นิ้ว จานวน 2 หน่วย
8) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ การสาหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมติ ดตั้ ง
และสามารถเชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
9) มีชุดโปรแกรมระบบสานักงานสาหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมติ ดตั้ ง
และมีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
10) ติ ดตั้งระบบเครื อข่ายท้องถิ่ น (LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อข่ายระยะไกล
(WAN) รองรับการเชื่ อมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ ายของ
ขสมก. ได้
11) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 ชุ ด โดยมีคุณลั กษณะเฉพาะ
อย่างน้อยดังนี้
- กาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 800 VA (480 Watts)
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- สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับเขตการเดิ นรถทั้ง 8 เขต จานวนเขตละ 1 เครื่ อง
3.3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 Core) หรื อ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิ กาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมี
หน่วยความจาแบบ L3 Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า 8 MB จานวน 1 หน่วย
3.3.2.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มีหน่วยความจา
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB และสามารถเชื่ อมต่อจอภาพได้ ไม่น้อยกว่า 3 จอ โดย
สามารถรองรับการเชื่ อมต่อกับจอภาพขนาด 40 นิ้วได้
3.3.2.3 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดี กว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
3.3.2.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดี กว่า ขนาดความจุ ไม่น้อย
กว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
3.3.2.5 มี DVD-RW หรื อดี กว่า จานวน 1 หน่วย
3.3.2.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
3.3.2.7 มีจอภาพแบบ LCDหรื อดี กว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 23 นิ้ว จานวน 2 หน่วย
3.3.2.8 มีจอภาพแบบ LCD หรื อดี กว่า มีความละเอี ยดหน้าจอ 1920 x 1080 และมี ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 40 นิ้ว จานวน 1 หน่วย พร้อมสายสัญญาณสาหรับเชื่ อมต่อ
3.3.2.9 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ การสาหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมติ ดตั้ ง และ
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.2.10 มีชุดโปรแกรมระบบสานักงานสาหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมติ ดตั้ งและ
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
3.3.2.11 ติ ดตั้งระบบเครื อข่ายท้องถิ่ น(LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อข่ายระยะไกล (WAN)
รองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.2.12 เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 ชุ ด โดยมี คุณลั กษณะเฉพาะอย่าง
น้อยดังนี้
1) กาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
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3.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับกลุ ่มงานปฏิบตั ิ การเดิ นรถ ทั้ง 24 กลุ ่ม จานวนกลุ ่มละ 1 เครื่ อง
3.3.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 Core) หรื อ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิ กาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมี
หน่วยความจาแบบ L3 Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า 8 MB จานวน 1 หน่วย
3.3.3.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มีหน่วยความจา
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB และสามารถเชื่ อมต่อจอภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 จอ
3.3.3.3 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดี กว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
3.3.3.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดี กว่า ขนาดความจุ ไม่น้อย
กว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
3.3.3.5 มี DVD-RW หรื อดี กว่า จานวน 1 หน่วย
3.3.3.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
3.3.3.7 มีจอภาพแบบ LCDหรื อดี กว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 23 นิ้ว จานวน 2 หน่วย
3.3.3.8 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ การสาหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมติ ดตั้ ง และ
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.3.9 มีชุดโปรแกรมระบบสานักงานสาหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมติ ดตั้ งและ
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
3.3.3.10 ติ ดตั้งระบบเครื อข่ายท้องถิ่ น(LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อข่ายระยะไกล (WAN)
รองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.3.11 เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 ชุ ด โดยมี คุณลั กษณะเฉพาะอย่าง
น้อยดังนี้
1) กาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
3.3.4 คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของระบบติ ดตามรถโดยสารประจาทาง ผ่านดาวเทียม
3.3.4.1 ระบบแผนที่ (Base Map)
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1) เป็ นแผนที่ ฐาน (Base Map) แบบดิ จิตอล เวกเตอร์ (Digital Vector)
ครอบคลุ มพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มี ความละเอี ยด
ของแผนที่พร้อมขอบเขตอาคาร ในอัตราส่วน 1: 4,000
2) โปรแกรมแสดงผลบนแผนที่ ต้องประกอบด้ วยชั้ นข้ อมู ลสาคั ญได้ แก่
ข้อมูลถนน ทางด่ วน ป้ ายหยุ ดรถโดยสาร ที่ เชื่ อมต่ อเป็ นโครงข่ ายใน
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ขอบเขตอาคาร สถานที่ สาคั ญ และ
สถานที่ราชการ
3) ระบบพิกดั ของแผนที่ ที่ส่งมอบต้องใช้ระบบพิกดั UTM หรื อ Geographic
Coordinate (Latitude, Longitude) บนพื้นหลักฐาน WGS84
4) ข้อมูลประกอบแผนที่ (Attribute) ที่ เป็ นตั วหนังสื อ (Text) ต้ องเป็ นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5) สามารถค้นหาตาแหน่งของสถานที่ต่างๆ บนแผนที่ได้
6) สามารถเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆ ลงบนแผนที่ได้ เช่น ท่าจอดรถ และป้ ายหยุ ด
รถโดยสาร
7) ลิขสิทธิ์แผนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.3.4.2 ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center)
1) สามารถรองรับการทางานของรถได้อย่างน้อย 6,000 คัน
2) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลรถได้
3) สามารถดู การปฏิบตั ิ หน้าที่จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ หลายเครื่ องพร้ อม
กัน และไม่จากัดจานวนเครื่ อง
4) สามารถค้ นหาและติ ดตามตาแหน่งของรถแต่ ละคั น หรื อค้ นหาและ
ติดตามเป็ นกลุ ่มได้ ตลอด 24 ชม. แบบเรี ยลไทม์ พร้ อมแสดงหมายเลข
ประจารถ ทะเบียนรถ ชื่ อ นามสกุ ล พนักงานประจารถได้ ความเร็ วของ
รถแต่ละคันได้เป็ นอย่างน้อย
5) มีระบบแจ้งเตื อนบนหน้าจอทันที ที่เกิ ดกรณี ฉุกเฉิ น (เช่ น เกิ ดอุ บัติเหตุ
หรือรถเสี ย) หรื อฝ่ าฝื นข้อกาหนดความเร็ว หรื อออกนอกเส้นทางการเดิ น
รถ รถหยุ ดเกิ นระยะเวลาที่ กาหนด จานวนผู ้โดยสารเกิ นพิ กัด และ
สามารถกาหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตื อนได้
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6) สามารถแสดงเส้นทางการวิ่ง ย้อนหลังของรถแต่ละคันได้ตามช่ วงเวลาที่
กาหนด ย้อนหลังได้ตลอด 3 ปี
7) การแสดงสัญลักษณ์ของรถที่กาลั งวิ่ งบนแผนที่ ต้องหันหน้าไปตามทิ ศ
ทางการวิ่งได้อย่างถู กต้อง
8) สามารถเพิ่มสานักงาน สถานี หรื อสถานที่ สาคั ญบนแผนที่ ได้ รวมทั้ง
กาหนดขนาดขอบเขต
9) ระบบสามารถตั้งค่าการบารุ งรักษารถโดยสารได้ โดยการกาหนดตาม
วันที่ และ ระยะทางครบกาหนดได้
10) ระบบต้องสามารถจัดทาแผนการเดิ นรถโดยสาร เป็ นรายเส้ นทาง รายรถ
โดยสารและอื่ นๆ ตามที่ ขสมก. ร้องขอได้เป็ นอย่างน้อย
11) ระบบต้องรองรับการเชื่ อมต่อกับระบบสารสนเทศอื่ นๆ ของ ขสมก. ที่ จะ
เกิดขึ้ นในอนาคต
3.3.4.3 ระบบประมาณระยะเวลาในการเดิ นทาง (Travel Time Estimation System)
1) สามารถประมาณระยะเวลาในการเดิ นทางของรถโดยสารประจาทาง ทั้ง
เส้นทาง หรื อเวลาในการให้บริ การในแต่ละป้ าย แบบ Real time
2) สามารถเชื่ อมโยงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล GPS มาพัฒนาร่วมกับฐานข้ อมู ล
อื่ น เช่น Google
3.3.4.4 ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาทาง(Bus Monitoring
System)
1) สามารถควบคุ มและติ ดตามรถโดยสารประจาทาง ทางานร่ วมกั บ
Software ของอุ ปกรณ์ GPS ดังนี้
- แสดงเส้นทางให้บริ การของรถโดยสารแต่ละคัน และสามารถแจ้ง
เตื อนเมื่อรถโดยสารวิ่งออกนอกเส้นทางที่กาหนดไว้
- แสดงการทางานของอุ ปกรณ์ GPS บนรถโดยสาร
- แสดงและแจ้งเตื อนเมื่อรถโดยสารมี การเปิ ด-ปิ ด ประตู นอกป้ าย
หยุดรถ
- แสดงสถานะต่ างๆ ของรถโดยสารประจาทาง เช่ น ชื่ อผู ้ขับขี่
ความเร็วในการขับขี่ เป็ นต้น
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2)

สามารถแจ้งเตื อนอุ บตั ิ เหตุ หรื ออุ บตั ิ การณ์ที่อาจจะเกิดขึ้ นกับรถโดยสาร
ได้ โดยพนักงานขับรถโดยสารสามารถแจ้งผ่านหน้าจอมอนิ เตอร์ และ
ส่งข้อมูลพิกดั ของรถโดยสารไปยังศูนย์ควบคุ มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง
ได้
3.3.4.5 ระบบจัดตารางให้บริ การรถโดยสาร (Bus Scheduling System)
1) สามารถช่วยเหลื อเจ้าหน้าที่ ให้สามารถจัดตารางการเดิ นรถ หรื อการ
ปล่อยรถ รวมถึ งตารางการทางานของ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บ
ค่าโดยสาร มาให้บริ การในแต่ละวันและเวลาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เช่น ปรับความถี่ ของระยะห่างระหว่างคั น (Headway Frequency) ซึ่ ง
อาจจะเป็ นระยะทางหรื อเวลาก็ได้ โดยการปรั บแก้เวลาในการเดิ นทาง
ระหว่าง ช่วงถนนต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจริ ง ณ สภาพปั จจุ บัน เพื่ อให้
รถโดยสารสามารถมาถึ งป้ ายหยุ ดรถโดยสาร โดยที่ ผู้โดยสารไม่ต้อง
เสียเวลารอนาน
2) สามารถแสดงตารางเดิ นรถโดยสารได้ ทุกคั น และสามารถส่ งรถคั นที่
เหมาะสมหรื อ คันที่วา่ งออกไปให้บริ การได้
3) สรุปตารางพร้อมเส้นทางที่ให้บริ การ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารได้
4) ทางานร่วมกับระบบประมาณระยะเวลาการเดิ นทาง และระบบควบคุ ม
และตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาทาง เพื่ อใช้ ข้อมู ลมา
ประกอบในการจัดรถเพื่อไปเสริ มในเส้นทางต่าง ๆ และดู ความถี่ ที่จะส่ ง
รถไปให้บริ การ
5) บริหารเส้นทางการเดิ นรถ และระยะเวลาห่างในการปล่อยรถ พร้อมระบุ
พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร
6) จัดสรรเส้นทางการเดิ นรถโดยสารใหม่เฉพาะการณ์ ตามช่ วงเวลาให้
เหมาะสมปริ มาณความต้องการใช้ของผูโ้ ดยสาร
7) สามารถจัดทาแผนการเดิ นทางรถโดยสาร เป็ นรายเส้นทาง รายสายและ
อื่น ๆ ได้เป็ นอย่างน้อย
3.3.4.6 ระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence)
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1)
2)
3)
4)
5)

6)

สามารถจัดทารายงานสรุ ปข้อมูลเวลาได้ รายวัน รายสั ปดาห์ รายเดื อน
หรือช่วงเวลาที่กาหนดได้
สามารถรายงานสรุ ปข้ อมู ลการให้บริ การได้ ท้ ัง รายกะ รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเส้นทาง และเลื อกดู ตามผูข้ ับขี่ ได้
สามารถจัดทารายงานสรุ ปจานวนผูเ้ ข้าใช้งานระบบ รายวัน รายสั ปดาห์
รายเดือน หรื อช่วงเวลาที่กาหนดได้
สามารถจัดทารายงานสรุ ปข้อมูลในแต่ละเขต แต่ละสายการเดิ นรถ แต่
ละคันได้
สามารถจัดทารายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การของรถโดยสารได้ อย่าง
น้อย ดังนี้
- รายงานการใช้รถโดยสารประจาวัน ประจาเดื อน และประจาปี แบ่ง
รายงานการใช้รถโดยสารผิดปกติ และพฤติ กรรมการขั บรถของ
พนักงานขับรถโดยสารอาทิ การขับรถเร็วเกินกาหนด และการเข้ าออกพื้ นที่ ที่อยู ่นอกเหนื อจากเส้ นทางการให้ บริ การ(กาหนด)
รายงานรถโดยสารที่ อุปกรณ์ บอกพิ กัดตาแหน่ง (GPS) กรณี
เสียหาย หรื อไม่สามารถใช้งานได้
- รายงานรถโดยสารที่อุปกรณ์บอกพิกดั ตาแหน่ง (GPS) เมื่ อถู กเปิ ด
หรืองัดแงะ
- รายงานรถโดยสารที่อุปกรณ์บอกพิกดั ตาแหน่ง (GPS) เมื่อถู กถอด
เสาอากาศ
- รายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิ ติ การขับขี่ เกินความเร็ว
- รายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิ ติ การขับขี่ อันตราย
สามารถจัดทารายงานวิเคราะห์ ข้ อมู ลสถิ ติ เป้ าหมายเกณฑ์วัดผลการ
ดาเนินงานอย่างน้อยดังนี้
6.1) ความสะดวก
- จานวนรถออกวิ่ง
- จานวนเที่ยววิ่ง
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- จานวนรถพร้ อมใช้ ต่อจานวนรถออกวิ่ งให้ บริ การใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน
- จานวนรถที่มีผโู ้ ดยสารมากเกินพิกดั รถ
- สายการเดิ นรถที่มีผโู ้ ดยสารมากเกินพิกดั รถ ตามช่ วงเวลาที่
ระบุ
- 10 ป้ ายหยุดรถที่มีผโู ้ ดยสารขึ้ น-ลงมากที่สุด
6.2) ความปลอดภัย
- จานวนรายงานเรื่ องอุ บตั ิ เหตุ เป็ นฝ่ ายผิด
6.3) ความคุ ้มค่า
- ค่าใช้จา่ ยเดิ นรถต่อระยะทางที่วิ่ง/วัน/รถโดยสาร (คัน)
- รายได้ค่าโดยสารต่อระยะทางที่วงิ่
- จานวนชั่วโมงการทางานของ พขร. พกส. ตามช่ วงเวลาที่
ระบุ
- การให้บริ การรถออกวิ่ง/วัน/รถโดยสาร (คัน) ตามช่วงเวลาที่
ระบุ
- การให้บริ การกิโลเมตร/รถโดยสาร (คัน) ตามช่วงเวลาที่ระบุ
- จานวนผูโ้ ดยสารเฉลี่ ยในแต่ละช่วงเวลาของวัน ตามช่วงเวลา
ที่ระบุ
- ระยะห่างระหว่างรถออกวิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน
7) รายงานสามารถ Export ในรู ปแบบของ MS Excel และ/หรื อ PDF ได้
8) จัดเก็บข้อมูลสถิ ติการเดิ นรถ รวมถึ งข้อมูลสถิ ติการใช้งานของผูโ้ ดยสาร
ผ่านระบบ Passenger Counter Sensor เพื่ อเป็ นข้ อมู ลในการจัดสรร
รถโดยสาร
9) สามารถรายงานสรุ ปข้ อมู ลการให้บริ การได้ ท้ งั รายกะ รายวัน ราย
สัปดาห์ ราย เส้นทาง และเลื อกดู ตามผูข้ ับขี่ ได้
10) สามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การโดยแสดงข้ อมู ลค่ าใช้ จ่าย
ของเชื้ อเพลิ ง ค่าจ้างคนขับ ค่ากะ ค่าซ่อมบารุ ง และค่าใช้จา่ ยอื่ น ๆ ได้
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3.4 คุณสมบัติเฉพาะของระบบติดตามรถโดยสารประจาทางผ่านดาวเที ยม ผ่านอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่
(Mobile Application)
3.4.1 รองรับผูใ้ ช้งานภายใน และสาหรับผูบ้ ริ หาร และ กลุ ่มงานปฏิบตั ิ การเดิ นรถรวมประมาณ
200 ผูใ้ ช้งานพร้อมกัน (concurrent users)
3.4.2 สามารถใช้งานผ่านอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ (Mobile Device) ได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
รูปแบบที่สามารถรองรับและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับอุ ปกรณ์เคลื่ อนที่ที่เรี ยกใช้
3.4.3 สารสนเทศที่พฒั นาเป็ นแบบโมบายเนทีฟแอพพลิ เคชั่น (Mobile Native Application) โดย
จะต้องสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตั ิ การ IOS และ Android เป็ นอย่างน้อย
3.4.4 สามารถใช้โมบายแอพพลิ เคชั่น บนโทรศัพท์มือถื อแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ
Tablet PC ที่มี ระบบปฏิบตั ิ การ IOS และ Android ได้เป็ นอย่างน้อย
3.4.5 โมบายแอพพลิ เคชัน่ จะต้องสามารถแสดงผลได้เต็มหน้าจอ โดยมี การออกแบบ และจัด
วางที่เหมาะสมกับอุ ปกรณ์น้ นั
3.4.6 ระบบ ต้องมีความสามารถในการใช้งานแผนที่พื้นฐานได้ อย่างน้อยดังนี้
3.4.6.1 ย่อ/ขยาย แผนที่ (Zoom In/Out)
3.4.6.2 เลื่อนแผนที่ (Pan)
3.4.6.3 วัดระยะทางและพื้นที่บนแผนที่ (Measurement Tool)
3.4.6.4 แสดงชื่ อชั้นและสัญลักษณ์ของชั้นข้อมูล (Table of Content)
3.4.6.5 แสดงตาแหน่งปั จจุบนั (Get current location)
3.4.7 สามารถค้นหาข้อมูลการเดิ นรถโดยสารได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.4.7.1 การให้ข้อมูลจะต้องสามารถระบุสายรถโดยสารที่ต้องการสื บค้น เพื่ อทาการ
วิเคราะห์ และค้นหารถโดยสารที่ใกล้ป้ายหยุดรถโดยสารที่สุด โดยผลลั พธ์ ที่
ได้จะแสดงระยะทางและเวลาการเข้าถึ งป้ ายหยุดรถโดยสาร ได้
3.4.7.2 สามารถระบุป้ายหยุดรถโดยสารที่ต้องการสื บค้น เพื่อค้นหาสายรถโดยสาร
ประจาทางที่ จอดรับ-ส่งที่ป้ายได้ท้ งั หมด
3.4.7.3 สามารถแสดงข้อมูลรถโดยสารและเวลาการมาถึ งป้ ายหยุดรถโดยสารของรถ
สายต่างๆ เพื่อให้ผโู ้ ดยสารใช้ ตัดสิ นใจในการเดิ นทาง
3.4.7.4 ค้นหาเส้นทางการเดิ นทางจากต้นทางสู ่ปลายทาง
3.4.7.5 ประมาณระยะเวลาเดิ นทางจากต้นทางไปยังปลายทาง
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3.4.8 สามารถค้นหาและติดตามตาแหน่งของรถแต่ละคัน หรื อค้ นหาและติ ดตามเป็ นกลุ ่ มได้
ตลอด 24 ชม. แบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงหมายเลขประจารถ ทะเบี ยนรถ ชื่ อ นามสกุ ล
พนักงานประจารถ รถหยุดเกินระยะเวลาที่กาหนด จานวนผูโ้ ดยสารบนรถ ความเร็ วของ
รถแต่ละคันได้เป็ นอย่างน้อย
3.4.9 การแสดงสัญลักษณ์ของรถที่กาลังวิ่งบนแผนที่ต้องหันหน้าไปตามทิศทางการวิ่ งได้ อย่าง
ถูกต้อง
3.4.10 มีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอทันทีที่เกิดกรณี ฉุกเฉิ น (เช่น เกิดอุ บัติเหตุ หรื อรถเสี ย) หรื อ
ฝ่ าฝื นข้อกาหนดความเร็ว หรื อออกนอกเส้นทางการเดิ นรถ จานวนผู ้โดยสารเกิ นพิ กัด
และสามารถกาหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตื อนได้
3.4.11 สามารถเชื่ อมโยงกับแผนที่ รายงานสภาพการจราจร (Traffic Map) ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดย ขสมก. จะเป็ นผูป้ ระสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้ อมู ล เพื่ อขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่แบบออนไลน์ (Online Map Service) ทั้งนี้จะต้องเป็ นบริ การ
แผนที่ที่มีระบบพิกดั เหมือนกัน และรองรับการทางานร่วมกับซอฟต์ แวร์ ภูมิสารสนเทศ
(GIS) ที่จดั หาในโครงการได้
3.4.12 สามารถจัดเก็บ Log การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้
------------------------------------------
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เอกสารหมายเลข 3
การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC)
การสาธิตระบบเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลของข้อเสนอโครงการฯ ผูเ้ สนอราคาต้ องส่ ง
ข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาและต้องได้รับการประกาศผลการผ่านคุ ณสมบัติของผู ้เสนอราคาตามเอกสาร
แนบ 1 และรายละเอี ยดด้านเทคนิคตามคุ ณลั กษณะเฉพาะ จึ งสามารถนาเสนอการสาธิ ตระบบที่ มี
ความสามารถครบถ้วนตามข้อกาหนดและต้องผ่านการพิ จารณาของ ขสมก. จึงมีสิทธิ เข้าร่วมเสนอราคา
การพิจารณาผลการสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC )
1. ระบบ ที่จดั ทาการสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept) ต้ องเป็ นระบบเดี ยวกับที่ เสนอใน
โครงการ
2. ผูเ้ สนอราคาต้องทาการติ ดตั้งระบบบอกพิกดั ตาแหน่ง (GPS) และระบบสนับสนุ น บน
รถยนต์โดยสารธรรมดาและรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ของ ขสมก. จานวน 4 คั น เป็ น
ระยะเวลา 7 วัน โดย ขสมก. จะจัดเตรี ยมรถยนต์โดยสาร สถานที่และระบบไฟฟ้ า (ไม่
รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง)
3. เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย
1) ความถูกต้องแม่นยาของระบบ
2) ความเร็วในการส่ง/ประมวลผลข้อมูล
3) ประสิทธิภาพของระบบ
4) ฟังก์ชนั่ เสริ มหรื อข้อเสนอที่เป็ นประโยชน์กบั ระบบ
4. ระบบ ที่ต้องการสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept : POC ) มีอย่างน้อย ดังนี้
1) ระบบ Fleet Management
- การแสดงตาแหน่งยานพาหนะ Real time ในรู ปแบบภาพเคลื่ อนไหวบน
แผนที่
- การแสดงข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถโดยสารย้อนหลัง
- การแสดงข้อมูลการแจ้งเตื อน
- การแสดงผลข้อมูล บนเครื่ องคอมพิวเตอร์และ อุ ปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
- รายงานข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถ อัตราความเร็ว เวลาการเคลื่ อนที่ และ
สรุปการแจ้งเตื อนต่างๆ เป็ นต้น
2) GPS ต้องแสดงถึ ง
- ความถูกต้องแม่นยาของอุ ปกรณ์ (Accuracy) GPS
- ความครอบคลุ ม (Coverage) บริ เวณอับสัญญาณเช่น บริ เวณที่มีอาคารสู ง
จานวนมาก
- ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล
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3) ระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV ต้องแสดงถึ ง
- ความสามารถเก็บภาพได้ท้ งั กลางวัน-กลางคื นโดยไม่ต้องมีการปรับการตั้ง
ค่าของกล้อง (Auto-Adjust)
- ความสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ท้ งั On-Line และ Off-Line
- ความสามารถจัดเก็บและเรี ยกดู ยอ้ นหลังได้อย่างน้อย 7 วัน
- ความคมชัดของภาพ
4) ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิ งาน ต้องแสดงถึ ง
- ความถูกต้อง (Accuracy) ของข้อมูลการทางานของ พขร. พกส. ได้แก่ วัน
เวลา และ จานวนชั่วโมงการทางาน
5) ระบบนับจานวนผูโ้ ดยสาร( Passenger Count ) ต้องแสดงถึ ง
- ความถูกต้อง (%Accuracy) ของการนับจานวนผูโ้ ดยสาร
- ความเร็ว (Speed) ในการประมวลและแสดงผล
6) ระบบไฟฟ้ า
- สามารถจ่ายไฟให้กบั อุ ปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถได้เพียงพอ
โดยผูเ้ สนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการนาเสนอแนวคิ ดและคุ ณสมบัติของระบบ
(Proof of Concept) ของแต่ละระบบไม่นอ้ ยกว่า 80 %
......................................................
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เอกสารหมายเลข 4
การรับประกันและการบารุงรักษาซ่ อมแซม
1. การรับประกัน
1.1. ต้องดูแล (รับประกัน) ระบบสารสนเทศ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ สนับสนุ นที่ ติดตั้ ง
และส่งมอบในโครงการตลอดอายุ สัญญาการเช่า นับตั้ งแต่วันที่ ขสมก. รั บไว้ใช้ งานทั้ง
ระบบ
1.2. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกัน) ต้องส่งเจ้าหน้าที่ (วิ ศวกรระบบ) จานวนอย่างน้อย 1
คน เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ เข้ามาประจา ณ ขสมก.
1.3. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกัน) จะต้องดาเนินการบารุ งรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้
1.3.1. ต้องมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิ คหรื อผู ้เชี่ ยวชาญเฉพาะ เพื่ อให้คาปรึ กษาได้ ตลอด 24
ชั่วโมง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่ วน ต้ องส่ งเจ้าหน้าที่ เข้ ามาดาเนิ นการแก้ไข
ภายใน 3 ชั่วโมง ณสถานที่ติดตั้งระบบ (On-Site Support) ตลอดระยะเวลาการเช่ า
(รับประกัน) (ในช่วงเวลาทางาน(6.00 – 21.00 น.)) รวมถึ งปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
เพิ่มเติ มในกรณี ที่ทาง ขสมก. ร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติ ม
1.3.2. การรั บแจ้ งเหตุ ขัดข้ อง (Incident Management) และการแก้ ไขปั ญหา (Problem
Management)
1) ต้องจัดหาศูนย์บริ การรับและแก้ไขปั ญหาเหตุ ขัดข้ องของระบบคอมพิ วเตอร์
ระบบเครือข่าย อุ ปกรณ์ สนับสนุ นและระบบสารสนเทศให้กับ ขสมก. ให้
สามารถแจ้งเหตุ ขัดข้องได้ท้ งั ในเวลาและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั่ วโมง
โดยทางโทรศัพท์ (Hot Line) เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หาร
จัดการการรับแจ้งเหตุ ขัดข้ อง (Help Desk System) เมื่ อพบความไม่สะดวก
ความขัดข้องไม่สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ หรื อพบความล้มเหลว เพื่อให้
ผูแ้ จ้งบันทึกคาร้องขอให้แก้เหตุ ขัดข้ องดั งกล่ าวไว้เป็ นหลั กฐานทั้งสองฝ่ าย
รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะความคื บหน้าของการให้บริ การได้ และมี
ระบบฐานข้อมูลอุ ปกรณ์ ครุ ภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ต่อพ่วงที่ อยู ่ใน
สัญญาบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข สาหรับเก็บประวัติ (Log Book) การซ่อม
บารุ งอุ ปกรณ์เหล่านั้น
2) ทุกครั้งที่มีการให้บริ การต่าง ๆ กับ ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ ขสมก.
กาหนด ต้องจัดทาเอกสารการให้บริ การ ซึ่ งระบุ ถึงวัน เวลาและสถานที่
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการให้บริ การ รวมถึ งรายการคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์
ต่อพ่วงและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องนาเข้าและออกจากสถานที่ เพื่ อนาไปแก้ไข
ซ่อมแซม การเปลี่ ยนทดแทน หรื อกิ จกรรมอื่ น ๆ เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้ รับ
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

มอบหมายลงนามรับทราบและอนุ มัติก่อนการดาเนิ นการ โดยจะต้ องมอบ
สาเนาเอกสารการให้บริ การดังกล่าว ให้กบั ขสมก. จัดเก็บไว้เพื่อเป็ นหลั กฐาน
อ้างอิงต่อไป
ต้องจัดทาสติ๊ กเกอร์ซ่ ึ งระบุรายละเอี ยดการแจ้งศูนย์บริ การ เมื่อเกิดเหตุ ขัดข้ อง
ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยระบุถึงหมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ พร้ อม
ข้อความเตื อนให้ผแู ้ จ้งขอเลขที่รับแจ้งซ่อมจากศูนย์บริ การทุ กครั้ ง และนาไป
ติ ดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญาทุกเครื่ อง พร้อมทั้ง
จัดทารายละเอี ยดขั้นตอนการแจ้งข้อขัดข้อง ระยะเวลาดาเนิ นการ และข้ อมู ล
อื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการแจ้งข้ อขั ดข้ อง ส่ งให้ ขสมก. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ ขสมก. กาหนดแห่งละ 1 ฉบับ
บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมและปรับปรุ งสถานะการซ่อมลงบนเว็บไซต์ สาหรั บ
การรับแจ้งข้อขัดข้องทันทีเมื่อมีการดาเนินการ
ต้องจาแนกประเภทของการรั บแจ้ง จาแนกประเภทของเหตุ ขัดข้ องตาม
ประเภทการใช้งานได้
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ องของศูนย์ฯ ต้องพยายามแก้ไขเหตุ ขัดข้องที่เกิ ดขึ้ นทันที ที่รับ
แจ้งเหตุ ขัดข้อง รวมทั้งให้คาแนะนาในการตรวจสอบสาเหตุ และการแก้ไข
ปั ญหาเบื้องต้นให้แก่ผแู ้ จ้งเหตุ ได้ และกรณี เจ้าหน้าที่ ผู้รับเรื่ องของศู นย์ฯ ไม่
สามารถแก้ไขเหตุ ขัดข้องได้ ผูร้ ับแจ้งส่งต่อเหตุ ขัดข้ องไปยังส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
และส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริ การ ณ ขสมก.
ในการแก้ไขเหตุ ขัดข้องต้องถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลสารอง เพื่อให้ระบบ
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อดาเนินการแก้ไขเหตุ ขัดข้องและ แจ้งเหตุ ขัดข้องนั้นให้กบั ผูแ้ จ้งเหตุ แล้ว ให้
บันทึกสาเหตุ (Root Cause) ของเหตุ ขัดข้อง และวิธีการแก้ไข ซึ่ งรวมถึ งกรณี มี
เหตุ ขัดข้องเดิ มที่ เกิดขึ้ นซ้ า เพื่อหาแนวทางป้ องกันในการแก้ไขเหตุ ขัดข้ อง
อย่างถาวร
จัดทารายงานสรุ ปผลการรับแจ้งเหตุ ขัดข้ อง (Incident Management) และการ
แก้ไขปัญหา (Problem Management) เป็ นรายเดื อน โดยมีรายละเอี ยดดังนี้
- รายงานผลการรับแจ้งเหตุ ขัดข้อง (Incident Management) และการแก้ไข
ปัญหา (Problem Management) ระยะเวลาดาเนินการนับจากเวลาที่ได้รับ
แจ้ง และ สรุ ปจานวนการแจ้งซ่อมที่ ไม่เสร็ จตามระยะเวลาที่ กาหนดใน
สัญญา
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- รายงานข้อมูลเชิ งสถิ ติที่เป็ นประโยชน์ต่อการตั ดสิ นใจ จาแนกตามส่ วน
ราชการ ได้แก่ จานวนผูแ้ จ้งซ่อมในแต่ละเดื อน ร้อยละของการซ่อมเสร็ จ/
ไม่เสร็จทันเวลา ร้อยละของอุ ปกรณ์ ที่ ต้องรั บการแก้ไขที่ พบบ่อย 10
อันดับแรก ร้อยละของสาเหตุ การชารุ ดเสี ยหายที่พบบ่อย 10 อันดับแรก
- รายงานการวิเคราะห์เหตุ การณ์ ขัดข้ อง เพื่ อหาแนวทางป้ องกัน ในการ
แก้ไขเหตุขัดข้องอย่างถาวร
2. การแก้ไขซ่ อมแซม
2.1. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการให้บริ การ Cloud
2.1.1. ต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศและระบบการให้บริ การ Cloud
ในโครงการทั้งหมดให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.2. ต้องดาเนินการตามระดับการให้บริ การแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการ
ให้บริการ Cloud
1) การแก้ไขปั ญหาชั่วคราว ต้องดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาชั่ วคราว เพื่ อให้ระบบ
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง นับตั้ งแต่ เวลาที่ รับ
แจ้งและให้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาถาวรต่อไป
2) การแก้ไขปัญหาถาวร
- กรณีการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศที่กระทบฟังก์ชั่นใดฟังก์ชั่นหนึ่ง
(Bug) ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่เวลาที่รับแจ้ง
รวมทั้ งใน และนอกเวลาราชการ พร้ อมทั้งจัดทารายงานการแก้ไข
ซ่อมแซมระบบสารสนเทศให้ ขสมก. รับทราบทุกครั้งที่มีการดาเนิ นการ
แล้วเสร็จ
- กรณีการแก้ไขกระทบต่อโครงสร้างฐานข้ อมู ล ต้ องถ่ ายโอนข้ อมู ลจาก
ฐานข้อมูลเดิ มเข้าสู ่โครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ให้ครบถ้ วน ทันการณ์ โดย
ไม่คิดมูลค่า
2.2. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายและอุ ปกรณ์สนับสนุน
2.2.1 ต้องดาเนินการแก้ไขข้ อบกพร่ องของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ าย และ
อุ ปกรณ์สนับสนุนในโครงการนี้ท้ งั หมดให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
1) จะต้องจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย อุ ปกรณ์สนับสนุน ซอฟต์ แวร์
ที่มีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าหรื อดี กว่า อุ ปกรณ์ที่ใช้งานอยู ่สารอง
ไว้อย่างเพียงพอ และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่พร้อมที่จะนามาเพื่ อใช้ ทดแทนได้
ทันที
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2) ต้องดาเนินการตามระดั บการให้บริ การแก้ไขซ่ อมแซมเครื่ องคอมพิ วเตอร์
ระบบเครือข่าย และอุ ปกรณ์สนับสนุน
- กรณีที่สามารถแก้ไขได้ทนั ที ต้องแก้ไขให้แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3
ชั่วโมงรวมทั้งในและนอกเวลาราชการ
- กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ที ต้องนาอุ ปกรณ์สารองที่มีคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรื อดี กว่าให้ใช้งานทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง
2.3. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมอุ ปกรณ์ประจารถโดยสารประจาทาง
2.3.1 ต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอุ ปกรณ์ประจารถโดยสารประจาทางในโครงการนี้
ทั้งหมด ให้มีประสิทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.1. จะต้องจัดหาอุ ปกรณ์ ทดแทน พร้ อมซอฟต์ แวร์ ที่มีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพ
เทียบเท่าหรือดีกว่าอุ ปกรณ์ประจารถโดยสารประจาทางที่ใช้งานอยู ่สารองไว้อย่าง
เพียงพอ และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่พร้อมที่จะนามาเพื่อใช้ทดแทนได้ทันที (สาหรั บ
ระบบหลักต้องสารองไม่นอ้ ยกว่า 5 %)
2.1.2. ต้องดาเนินการให้บริ การแก้ไขซ่อมแซม/เปลี่ ยนอุ ปกรณ์ทดแทนกับอุ ปกรณ์ประจารถ
โดยสารประจาทางต้องไม่มีผลกระทบกับการเดิ นรถของ ขสมก. และต้ องแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงรวมทั้งในและนอกเวลาราชการ
3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
3.1 ต้องทาการบันทึกการร้องขอเปลี่ ยนแปลงกระบวนการทางาน ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบ
เครือข่าย และระบบสารสนเทศของ ขสมก. เมื่อมีการร้องขอให้เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดการ
ทางานของระบบ
3.2 ต้องทาการประเมินผลการร้องขอเปลี่ ยนแปลง ว่ามีผลกระทบกับกระบวนการทางาน และ
ระบบในปัจจุบนั หรือไม่
3.3 ต้องดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงร่วมกับ ขสมก.
3.3.1 กรณีไม่กระทบกับกระบวนการทางาน ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ าย และ
โครงสร้างระบบสารสนเทศ ให้ดาเนินการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงตามการร้องขอ
3.3.2 กรณี กระทบกับกระบวนการทางาน ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ าย และ
โครงสร้างระบบสารสนเทศในภาพรวมของ ขสมก. ให้ดาเนิ นการจัดประชุ มชี้ แจง
และนาเสนอผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นกับ ขสมก. เพื่อขออนุมตั ิ หรื อยกเลิ กคาขอ พร้ อม
นาเสนอทางเลือกอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
3.4 ต้องทาการติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงที่ ขสมก. อนุมตั ิ ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ
3.5 ต้ องสารองข้ อมู ลทางเทคนิ คของเวอร์ ชั่นปั จจุ บัน ก่อนดาเนิ นการเปลี่ ยนแปลงลงใน
ซอฟต์แวร์เพื่อจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version)

41
3.6 ต้องทาการทดสอบก่อนดาเนินการเปลี่ ยนแปลงและจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิค ในส่วนที่มีการ
ทดสอบลงในซอฟต์แวร์เพื่อจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version)
3.7 เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงต้องจั ดเก็บข้ อมู ลทางเทคนิ คในส่ วนที่ มีการเปลี่ ยนแปลงลงใน
ซอฟต์แวร์เพื่อจัดการ Configuration และ Software Version (Release Version)
3.8 ต้องจัดทารายงานสรุ ปผลการจัดการการเปลี่ ยนแปลง (Change Management) โดยมี
รายละเอี ยดดังนี้
3.8.1 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง และประเภทการเปลี่ ยนแปลง
3.8.2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
3.8.3 ผลการดาเนินการเปลี่ ยนแปลง
3.8.4 รายละเอียดเอกสารทางเทคนิคเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ ยนแปลง ได้แก่
1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
2) Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาระบบงานใหม่
3) เอกสารการติ ดตั้ งระบบคอมพิ วเตอร์ และระบบเครื อข่ าย (Computer and
Network Configuration)
4) เอกสารการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ประจารถโดยสารประจาทาง
5) แผนผังหรือ Diagram แสดงโครงสร้ างและการเชื่ อมโยงระบบคอมพิ วเตอร์
และระบบเครือข่าย (System Diagram)
6) แผนผังการติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ระบบคอมพิ วเตอร์ และระบบเครื อข่ าย (System
Layout)
7) แผนผังการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ประจารถโดยสารประจาทาง
8) แผนผังการติ ดตั้งอุ ปกรณ์สนับสนุนในโครงการ
4 บารุงรักษาเพือ่ ป้องกัน (Preventive Maintenance)
ระบบที่จดั หาในโครงการ ต้องได้รับการตรวจสอบการทางานของระบบทั้งหมดให้สามารถทางาน
ได้อย่างถู กต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ ณ สถานที่ ติดตั้ ง อย่างน้อยทุ ก 3 เดื อน โดยจะต้ องจัดทาแผนการ
บารุงรักษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
5 การคิดค่าปรับ
1. กรณีไม่ส่งมอบตามกาหนด
ผูช้ นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติ ดตั้งระบบที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่ กาหนด
องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดื อน
2. กรณีอุปกรณ์ชารุดเสียหาย ให้เป็ นตามเอกสารหมายเลข 4
..............................................................
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เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/2559
โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้ อมติดตั้ง
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
พฤษภาคม 2559
...................................
องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิ การเดิ นรถ (GPS) พร้อมติ ดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่ ง
พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธีการทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย
1.1.1. ขอบเขตการดาเนินงานของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา
(เอกสารหมายเลข 1)
1.1.2. รายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 2)
1.1.3. การสาธิตระบบ(Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข 3)
1.1.4. การรับประกันและการบารุ งรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 4)
1.2
1.3
1.4
1.5

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์
หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่า ด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาเช่า
แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
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2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชี พให้เช่าพัสดุ ที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผู ้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่ นเป็ นผูท้ งิ้ งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขั นราคาอย่าง
เป็ นธรรม
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับเอกสิ ทธิ์หรื อคุ ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุ ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู ่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู ่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ ดาเนิ นการจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้ องลงทะเบี ยนในระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชี กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่ การรั บจ่ายเงิ นแต่ ละครั้ งซึ่ งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรื อ
กลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย ที่ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกัน หรื อนิ ติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมเป็ นกิจการร่วมค้ามาพร้อมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลู กหนี้ร่วม
หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน (Consortium) ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ที่
ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ ่มนิติบุคคลร่วมทางาน
จะต้องกาหนดบริษทั หลัก (Lead Firm) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
องค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมค้าหรื อร่วมทางานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกราย
จะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลู กหนี้ร่วม ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหนังสื อสานักนายกรัฐมนตรี ที่
นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543
นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอานาจให้นิติบุคคล
ใดลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
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2.9 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ่ งประสงค์ จะเสนอราคาที่ เข้ าร่ วมในกลุ ่ มกิ จการร่ วมค้ า
(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน (Consortium) ไม่สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุ่มกิจการร่วมค้า หรื อกลุ ่มนิติบุคคลร่วมทางานอื่ นได้อีก และจะเปลี่ ยนแปลงนิติ
บุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางานในภายหลังไม่ได้
2.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่ อเป็ นผูซ้ ื้ อเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ วย
วิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จากองค์การ
2.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบี ยน ซึ่ งกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดื อน นับจนถึ งวันยื่นเอกสารประกวดราคา
2.12 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้อง
มีผลงานพัฒนาและติ ดตั้ งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างน้อย 2 สั ญญา และมี
ประสบการณ์ด้านระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบติ ดตามยานพาหนะ (Vehicle
Tracking System) อย่างน้อย 1 สัญญา ให้กบั หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรื อเอกชนที่ องค์ การเชื่ อถื อได้
ขนาดใหญ่ และเป็ นผลงานที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั จากวันที่ ลงนามในสั ญญา จนถึ ง
วันยื่นเอกสารประกวดราคานี้ หรือ
มีผลงานด้านการบริ หารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบติ ดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จานวนรถรวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 คั น ในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั จากวันที่ลงนามในสัญญา จนถึ งวันยื่ นเอกสารประกวดราคานี้ โดยผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับหรื อสาเนาสัญญาของงานหรื อหนังสื อรับรองผลงานดังกล่าว
มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาพร้อมชื่ อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานที่สามารถติ ดต่อได้
ในกรณี ที่เป็ นกลุ่ มกิ จการร่ วมค้ า(Joint Venture) หรื อกลุ ่ มนิ ติบุคคลร่ วมทางาน
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองสามารถใช้ผลงานของกลุ ่มบริ ษทั ผูเ้ ข้าร่วม โดยต้ องมี บันทึ ก
เป็ นลายลักษณ์อักษรว่าใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้ารายใด
2.13 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อเป็ นบริ ษัทที่ ได้ รับหนังสื อแต่ งตั้ งให้เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายจากบริษทั สาขาของผูผ้ ลิตในประเทศไทย หรื อกรณี ที่ไม่มีบริ ษัทสาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนังสื อแต่งตั้งจากตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้ รับการรั บรองจากผู ้ผลิ ตโดยตรงว่าอุ ปกรณ์ ที่
นาเสนอเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยูใ่ นสายการผลิ ต
2.14 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทาเอกสารเปรี ยบเทียบรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑ์ ที่กาหนด ข้างต้นทั้งหมดโดยระบุ เอกสารอ้ างอิ ง แค็ ตตาล็ อก ให้ถูกต้ อง และต้ องขี ดเส้ นใต้ ระบุ
หมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาผู ้ประสงค์ จะเสนอราคาที่
ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิ ง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่ผู้
ขสมก.กาหนด ประสงค์จะเสนอ
ราคาเสนอ

ตรงตามรายละเอี ยด ดี กว่ารายละเอี ยด เอกสารอ้างอิ ง
ที่ ขสมก.กาหนด ทีข่ สมก.กาหนด (ระบุเลขที่หน้า)

ติ ดต่อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ที่
ชื่อผูต้ ิดต่อ ......................................... โทรศัพท์ .............................................
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็ น 2 ส่วน คื อ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(1) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรั บรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุ ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถู กต้อง
(ข) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรั บรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี รายชื่ อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุ ม (ถ้ามี ) และบัญชี ผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ ามี ) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถู กต้อง
(3) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณี ที่ผู้เข้ าร่ วมค้ าฝ่ ายใด
เป็ นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อผู ้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(1) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปและรายละเอี ยดคุ ณลักษณะเฉพาะโครงการเช่าระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) พร้อมติ ดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิ เลคทรอนิกส์ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
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(3) หนังสือมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์
(6) เอกสารตามข้อ 2.6, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
(7) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการอ้ างอิ งที่ เป็ นภาษาต่ างประเทศต้ องแปลเป็ น
ภาษาไทย การรับรองคาถูกต้องขอคาแปลเป็ นภาษาไทย ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 26 วรรคสอง ข้อ 1 การรับรองความถู กต้ อง
ของคาแปลเป็ นภาษาไทย ให้กระทาโดย
(1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ในหลักสู ตรที่ใช้ภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นเป็ นภาษาในการเรี ยนการสอน
(2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา และเป็ นผูส้ อนภาษาที่ ปรากฏ
ในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
(3) สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลต่างประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย โดยประกาศ
นั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็ นภาษาราชการ
(4) สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ
หากดาเนินการตาม (1)หรื อ(2)หรื อ(3)หรื อ(4) ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่ น
ซองประกวดราคา
(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ น้ ี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผูป้ ระสงค์ จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับแต่ วันยื นยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคานั้น ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้ องรั บผิ ดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาเช่า
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4.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้ องส่ งแค็ ตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายละเอี ยด
คุณลักษณะเฉพาะของโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติ ดตามการปฏิบตั ิ การเดิ นรถ (GPS) พร้ อมติ ดตั้ ง ด้ วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิ จารณา หลั กฐาน
ดังกล่าวนี้ องค์การจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ ายจะต้ องรั บรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามี ความประสงค์ จะขอดู
ต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน
7 วัน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู ้ประสงค์ จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาเช่ า
ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้ องยื่ นเอกสารประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุ ไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เลขที่ ......../2559” ยื่ นต่ อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ...........................................ตั้ งแต่ เวลา.............................น.
ถึงเวลา...........................น. ณองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิ ตร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์ แล้ ว
องค์การจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติ มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์ จะเสนอราคารายอื่ น หรื อ
เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6
(1) ณวันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้ อเสนอตามข้ อ
3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบ
รับหรือทางโทรสารหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว.....................................
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรื อในขณะที่ มีการเสนอราคาด้ วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทาการอั นเป็ นการขั ดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผูป้ ระสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู ้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และองค์การจะพิจารณา ลงโทษผูป้ ระสงค์ จะเสนอ
ราคา หรือผูม้ ีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ งิ้ งาน
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ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู ้ประสงค์ จะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้
ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้ วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุ ทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จดั หาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุ ทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานที่จดั หาพัสดุ ให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่ าด้ วยวิ ธีการ
ทางอิ เล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนิ นการต่ อไปให้แล้ วเสร็ จภายในเวลาที่ กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ผู้แทนผู ้มีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่
ค้างอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ยงั เหลื อก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้ นสุ ดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ วเสร็ จ
ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิ กกระบวนการเสนอ
ราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคา
ทุกรายที่อยูใ่ นสถานที่น้ นั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางองค์การ
4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นผู ้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้ องปฏิ บัติ
ดังนี้
(1) ปฏิ บัติตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อแสดงเงื่ อนไขการเช่ าด้ วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมากับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่ มต้นที่
ราคา 606,996,000.00 บาท
(3) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่น ๆ (ถ้ ามี ) รวม
ค่าใช้จา่ ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู ่ กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู ่ระบบ
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(6) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนิ นการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ 1,000,000.00 บาท จากราคาสู งสุ ดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 1,000,000.00 บาท จาก
ราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้ น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(8) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลื อกให้เป็ นผู ้ชนะการเสนอราคา ต้ องรั บผิ ดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการให้บริการเสนอราคาทางอิ เล็กทรอนิกส์และค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่........................................ตั้ งแต่
เวลา......................น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ เสนอราคา (บก.005)
ให้ทราบต่อไป
(10) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิ ธีการเสนอ
ราคาของผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู ้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึ งกาหนดวันเสนอราคาที่ เว็บไซต์ ของผู ้ให้บริ การตลาด
กลางอิ เล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่ นซองข้ อเสนอด้ านเทคนิ ค
จานวน 30,350,000.00 บาท (สามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้ องมี ระยะเวลา
การค้ าประกัน ตั้งแต่ วันยื่ นซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึ งวันสิ้ นสุ ดการยื นราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์ การ โดยเป็ นเช็ คลงวันที่ ที่ยื่นซองข้ อเสนอทางด้ าน
เทคนิค หรื อก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดั งระบุ ในข้ อ
1.5(1)
5.4 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุ นหลั กทรั พย์ที่ได้ รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดั งระบุ ในข้ อ
1.5(1)
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคื นให้ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผู ้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้ งต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่คัดเลื อกไว้ ซึ่ ง
เสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคื นให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ องค์การจะพิจารณาตั ดสิ นด้ วย
ราคารวมต่าสุด
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้ องตามข้ อ 2 หรื อยื่ นหลั กฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3 หรื อยื่ นเอกสารประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น
6.3 องค์การสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่ อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การ
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้ เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผู้ประสงค์ จะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ หรื อในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิ ให้ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสั ญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรื ออาจพิจารณาเลื อกเช่าในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิ จารณา ทั้งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
หรือผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิ กการประกวดราคาเช่ า
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ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผู ้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผู ้มีสิทธิ เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่ น การเสนอ
เอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่ นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้ อเท็ จจริ งภายหลั งจากการประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธีการทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ ว่าผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา ที่ มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผู ้ให้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณวันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การมี อานาจที่ จะตั ดรายชื่ อผู ้มี
สิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
7. การทาสัญญา
ผูช้ นะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาในวันทาสัญญาเป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของราคาทั้งหมดที่ประมูลได้ ให้องค์การยึดถื อไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด ตาม
ข้อ 5 หลักประกันสัญญาจะคื นให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ ผู้ชนะการประกวดราคาเช่ า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
8.1 กรณีไม่ส่งมอบตามกาหนด
ผูช้ นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบและติ ดตั้งระบบที่ เช่ าได้ ตามระยะเวลาที่
กาหนด องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดื อน
8.2 กรณีอุปกรณ์ชารุดเสี ยหาย ให้เป็ นตามเอกสารหมายเลข 4
9. การจ่ายเงิน
9.1 องค์การจะจ่ายเงินค่าเช่าจานวน 500 คันแรกเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ทาการตรวจ
รับระบบและอุ ปกรณ์ ที่ติดตั้งงานในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรี ยบร้อยแล้ว
9.2 องค์การจะจ่ายเงินค่าเช่าจานวน 2,100 คันแรกเมื่ อคณะกรรมการตรวจรั บได้ ทาการ
ตรวจรับระบบและอุ ปกรณ์ ที่ติดตั้งงานในงวดที่ 3 เรี ยบร้อยแล้ว
9.3 องค์การจะคิดค่าเช่าเป็ นรายวันและจ่ายเงินเป็ นรายเดื อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการเช่า
ได้รายงานผลการตรวจการเช่าระบบและอุ ปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว
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10. การรับประกันและบารุงรักษาซ่ อมแซม
เป็ นไปตามเอกสารหมายเลข 4
11. การส่ งมอบ
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จานวน 2,600 คั น พร้ อม
ติ ดตั้งจอภาพอัจฉริ ยะ รวมทั้งอุ ปกรณ์สนับสนุนอื่ นๆ ตามที่ ระบุ ไว้ในโครงการ ณ สถานที่ ที่องค์ การขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพกาหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่ อใช้ งานระบบติ ดตามรถโดยสารประจา
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้ วเสร็ จและสามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุ ประสงค์
รายละเอี ยดตามตารางต่อไปนี้
งวดที่
ขอบเขต/สิ่ งที่ส่งมอบ
ระยะเวลา
1 1. ติ ดตั้งระบบบนรถโดยสาร จานวน 500 คัน ได้แก่
60 วัน
- ระบบบอกพิกดั ตาแหน่ง(Global Positioning System : GPS )
- ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิ งาน
2. ดาเนินการปรับปรุงห้องควบคุ ม (Control Center)
3. ดาเนินการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สานักงานใหญ่ เขตการเดิ นรถ
และ กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ
4. ดาเนินการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
- ระบบแผนที่ (Base Map)
- ระบบประมวลผลส่วนกลาง (Fleet Management Center )
- ระบบประมวลระยะเวลาในการเดิ นทาง (Travel time Estimation System)
- ระบบควบคุ มและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจาทาง (Bus
monitoring System)
- ระบบจัดตารางให้บริการเดิ นรถโดยสาร (Bus Scheduling System)
5. ระบบติ ดตามรถโดยสารประจาทางผ่านดาวเที ยม ผ่านอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่
(Mobile Application )
2 1. ติ ดตั้งระบบบนรถโดยสาร จานวน 500 คัน ได้แก่
90 วัน
- ติ ดตั้งระบบนับจานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter)
- ติ ดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
- ติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุ ม (Onboard Computer)
- ติ ดตั้งระบบจอควบคุมสาหรับพนักงานขับรถ (Driver Monitor & Control )
- ติ ดตั้งระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements)
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งวดที่

3

ขอบเขต/สิ่ งที่ส่งมอบ
ระยะเวลา
2. ดาเนินการติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
- ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence)
- ระบบจอภาพอัจฉริยะ ที่ป้ายรถโดยสาร จานวน 6 ป้ าย
ดาเนินการติ ดตั้ งระบบบนรถโดยสารทุ กระบบ จานวน 2,100 คั น และระบบ 180 วัน
จอภาพอัจฉริยะที่ป้ายรถโดยสาร จานวน 14 ป้ าย

12. การบอกเลิกสัญญา
หากการติ ดตั้งระบบที่เสนอมาทั้งหมด ไม่สาเร็จลุ ล่วงตามระยะเวลาสั ญญาอั นเกิ ดจากการ
กระทาของผูช้ นะการประกวดราคา ขสมก.มีสิทธิ ที่จะจ้างบุคคลหรื อนิติบุคคลภายนอกมาดาเนินการแทนได้ โดยผู ้
ชนะการประกวดราคา ต้องเป็ นผูว้ า่ จ้างและรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทั้งหมดรวมถึ งระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่ ขสมก.
กาหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และรวมถึงค่าปรับต่างๆตามสัญญาเช่าที่กาหนดไว้ ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผูช้ นะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ไม่อาจปฏิ บัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิ กสัญญา และริ บหลั กประกันหรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผู ้ออก
หนังสื อค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่ต้องดาเนินการใหม่นอกเหนือจากการปรับจนถึ งวันบอกเลิ ก
สัญญาได้ด้วย
13. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้นที่กาหนดให้ส่งมาพร้อมกับการยื่นเอกสารของการประมูลในครั้ง
นี้ให้ถือเป็ น เงื่อนไขสาคัญ ขสมก. สงวนสิ ทธ์จะไม่พิจารณาผูเ้ สนอราคาที่ส่งเอกสารดังกล่าวมาไม่ครบ
13.2 เมื่อองค์การ ได้คัดเลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เช่ า และได้ ตกลงเช่ าสิ่ งของตามการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูใ้ ห้เช่าจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่ มีเรื อไทยเดิ นอยู ่ และสามารถให้บริ การรั บขนได้ ตามที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้เช่าจะต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7
วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผูใ้ ห้เช่าสั่ง หรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดี ยวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่ นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุ กของลงเรื ออื่ น หรื อ
เป็ นของที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่ น

54
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิ ตาม (1) หรื อ (2) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
13.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่ อองค์ การ
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลื อกให้เข้ าเสนอราคาแล้ วต้ องเข้ าร่ วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นองค์การจะ
ริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่ น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ น
ผูท้ ิ้งงานได้ หากมีพฤติ กรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
13.4 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การได้คัดเลื อกแล้ว ไม่ไปทาสั ญญา หรื อข้ อตกลงภายในเวลาที่
องค์การกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่ น ๆ (ถ้ ามี ) รวมทั้งจะพิ จารณาให้เป็ นผู ้ทิ้งงานตาม
ระเบียบขององค์การ
กรณีองค์การมีความจาเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าวผูช้ นะการเสนอ
ราคายินยอมเลื่ อนเวลาทุกครั้ง และไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ น
13.5 องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติ มเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไป
ตามความเห็นของ สานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.6 องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่คัดเลื อกข้ อเสนอหรื อจะยกเลิ กโครงการเช่ าระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดิ นรถ (GPS) พร้ อมติ ดตั้ ง ที่ ยังมิ ได้ ลงนามในสั ญญาได้ ทุกเมื่ อ และ
องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิทธิที่จะยกเลิกการทาสัญญาเช่าระบบตรวจสอบและติ ดตามการปฏิ บัติการเดิ นรถ (GPS)
พร้อมติ ดตั้ง จากผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรือผูช้ นะการประกวดราคาได้ทุกเมื่อ โดยผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูช้ นะการ
ประกวดราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ
14. ปัญหาการขัดแย้งหรือการตีความ
ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้องตี ความข้อใด หรื อมีข้อความใดที่โต้แย้งในประกาศประกวดราคา
หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่ นใดก็ตาม ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องวินิจฉัยตัดสิ น เพื่อให้การประกวด
ราคาครั้งนี้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะเป็ นผูต้ ี ความ และ
วินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซึ่ งให้ถือเป็ นอันเด็ดขาดและถึ งที่สุด
องค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
.............../.................../.............
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซื ้อจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
๑. ชื่อโครงการ เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิ การเดิ นรถ (GPS) พร้อมติ ดตั้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ค่าเช่าทั้งหมด ๕ ปี
เป็ นเงิน ๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าเช่าต่อคันต่อเดือน เป็ นเงิน
๓,๘๙๑.๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากสื บราคากลางจากสานักงานประมาณและกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ไม่มีราคากลางตามคุ ณลักษณะที่กาหนด จึงใช้ราคาของที่ปรึ กษาโครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมงุ่ สูก่ ารปฏิรูปธุ รกิจ ขสมก. ที่สืบราคามาเป็ นราคากลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผูก้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิ ง) ทุกคน
๕.๑ นายยุกต์
จารุภูมิ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
๕.๒ นายประยูร ช่วยแก้ว
ผูช้ ่วยอานวยการฝ่ ายการเดิ นรถองค์การ ๑
๕.๓ ดร.เผด็จ
ประดิษฐเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.สตร. สนข.
๕.๔ นางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ์
ผูอ้ านวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕ นายชิดชัย ภูอ่ ารีย์
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารการเดิ นรถ
๕.๖ นางพนิดา ทองสุข
ผูอ้ านวยการสานักบัญชี และกองทุนกลาง
๕.๗ นางพริ้ มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผูอ้ านวยการสานักแผนงาน
๕.๘ นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักบริ การและจัดซือ้
๕.๙ นางสาวเกษริน สินวิสูตร
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

