ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที / 9
เรือง โครงการเช่ าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัตกิ ารเดินรถ(GPS) พร้ อมติดตัง
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
..................................................
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะเช่ าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการ
เดินรถ(GPS) พร้อมติดตัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง จํานวนเงิ น ,
สามแสนห้าหมืนบาทถ้วน)

,

.-บาท (สามสิ บล้าน

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ี อ าชี พ ให้ เ ช่ า พัส ดุ ที ประกวดราคาเช่ า ด้วยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
1.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
1.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีได้รับเอกสิ ทธิ หรื อคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
1.5 บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
1.6 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของกรมบัญชี กลางที
เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิ นแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
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1.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อกลุ่ม
กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) ที จัดตังขึนตามกฎหมายไทย ที ร่ วมทุ นระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกัน หรื อนิ ติ
บุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ นกิจการร่ วมค้ามาพร้อมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทังนี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนีร่ วม
หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ทีร่ วมทุน
ระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางานจะต้อง
กําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางองค์การ
โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางานมาพร้ อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิ ติบุคคลทุกรายจะต้อง
รับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนีร่ วม
นิ ติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติบุคคลใดลง
นามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
1.9 นิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะนิ ติ บุ ค คลซึ งประสงค์ จ ะเสนอราคาที เข้ า ร่ วมในกลุ่ ม กิ จ การร่ วมค้ า
(Joint Venture) หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ไม่สามารถยืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอืนหรื อกลุ่มกิจการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานอืนได้อีก และจะเปลียนแปลงนิ ติ
บุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานในภายหลังไม่ได้
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูท้ ีมีรายชื อเป็ นผูซ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากองค์การ
1.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ งกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน เดือน นับจนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคา
1.12 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานดังนี
กรณี ที 1 มีผลงานพัฒนาและติดตังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารอย่างน้อย 2
สั ญ ญา และมี ป ระสบการณ์ ด้า นระบบบริ ห ารจัด การยานพาหนะ (Fleet management) หรื อ ระบบติ ด ตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) อย่างน้อย สัญญา ให้กบั หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรื อเอกชน
ทีองค์การเชื อถื อได้ขนาดใหญ่ และเป็ นผลงานทีดําเนิ นการเสร็ จแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิ น ปี นับจากวันทีลง
นามในสัญญา จนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคานี หรื อ
กรณี ที 2 มีผลงานด้านการบริ หารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบติดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จํา นวนรถรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า , คัน ในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญา จนถึ งวันยืนเอกสารประกวดราคานี โดยผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรื อสําเนาสัญญาของงาน หรื อหนังสื อรับรองผลงานดังกล่าว
มาแสดงในวันยืนซองประกวดราคาพร้อมชือและเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานทีสามารถติดต่อได้
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ในกรณี ทีเป็ นกลุ่มกิจการร่ วมค้า(Joint Venture) หรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium)
ผลงานตามกรณี ทีหนึ งหรื อกรณี ทีสองสามารถใช้ผลงานของกลุ่มบริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วม โดยต้องมี บนั ทึ กเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่าใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายใด
1.13 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูผ้ ลิตหรื อเป็ นบริ ษทั ทีได้รับหนังสื อแต่งตังให้เป็ นตัวแทน
จําหน่ ายจากบริ ษทั สาขาของผูผ้ ลิ ตในประเทศไทย หรื อกรณี ทีไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศไทย ให้ใช้หนังสื อ
แต่งตังจากตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผูผ้ ลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ ทีนําเสนอเป็ น
อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยูใ่ นสายการผลิต
1.14 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทําเอกสารเปรี ยบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์
ทีกําหนด ข้างต้นทังหมดโดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที
อ้างอิงให้ชดั เจน องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ขีดเส้นใต้
ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่ าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที
รายละเอียดทีผู ้
ตรงตามรายละเอียด ดีกว่ารายละเอียด เอกสารอ้างอิง
ขสมก.กําหนด
ประสงค์จะเสนอ
ที ขสมก.กําหนด ทีขสมก.กําหนด (ระบุเลขทีหน้า)
ราคาเสนอ
หมายเหตุ ผูย้ นข้
ื อเสนอ ต้องแนบแผ่น CD-ROM ทีมี File (MS Word หรื อ MS Excel) ของเอกสารตาราง
เปรี ยบเทียบ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
ชือผูต้ ิดต่อ ......................................... โทรศัพท์ .............................................
. กําหนดการรับฟังคําชี แจง และกําหนดการสาธิตระบบ
กําหนดรั บฟั งคําชี แจง ในวันที มิถุนายน
เวลา . น. ณ ห้องประชุ ม องค์การ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ สํานักงานใหญ่ เพือรับฟั งคําชีแจงรายละเอียดเพิมเติม หากไม่มารับฟังคําชีแจงในวันและ
เวลาตามทีกําหนดไว้ ถือว่ารับทราบและยอมรับรายละเอียดทีองค์การแจ้งให้ทราบแล้วและจะถือเป็ นข้ออ้างใดๆ
มิได้
กําหนดการสาธิ ตระบบ ระหว่างวันที กรกฎาคม
ถึงวันที สิ งหาคม
. กําหนดการยืนเอกสาร
กําหนดยืนเอกสารการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในวันที กรกฎาคม
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุ ม
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที ถนนเทียมร่ วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันที
สิ งหาคม
ตังแต่เวลา . น. เป็ นต้นไป
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ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในราคาชุดละ .บาท (ห้า ร้ อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษี มูล ค่า เพิม ได้ที กลุ่ม งานจัดซื อ สํานักบริ ก ารและจัดซื อ องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ ชัน อาคารเลขที
ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ระหว่ างวันที
มิถุนายน
ถึงวันที มิถุนายน
ในวันและเวลาทําการ ตังแต่เวลา . น. ถึงเวลา . น.
ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.bmta.co.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ - ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที 15 มิถุนายน
(ลงชือ)

สุ ระชัย เอียมวชิรสกุล
(นายสุ ระชัย เอียมวชิ รสกุล)
ผูอ้ าํ นวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

ฝ่ ายบริ หาร
สํานักบริ การและจัดซือ
กลุ่มงานจัดซื อ

5

เอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที /2559
โครงการเช่ าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้ อมติดตัง
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ลงวันที มิถุนายน 2559
...................................
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ง
พัสดุทีจะเช่านีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้งานได้
ทัน ที และมี คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตรงตามที กํา หนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย
1.1.1. ขอบเขตการดําเนินงานของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา
(เอกสารหมายเลข )
1.1.2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข )
1.1.3. การสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข )
1.1.4. การรับประกันและการบํารุ งรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข )
1.2 แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสื อแสดงเงือนไขการเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาเช่า
1.5 แบบหนังสื อคําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
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1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชี พให้เช่าพัสดุทีประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี ถู กระบุชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิ งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอืน และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีได้รับเอกสิ ทธิ หรื อคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
2.5 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อ
กลุ่มกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกัน หรื อนิ ติ
บุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ นกิจการร่ วมค้ามาพร้อมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทังนี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนีร่ วม
หรื อกลุ่ มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ที
ร่ วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางาน
จะต้องกําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
องค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิติบุคคลทุกราย
จะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนีร่ วม
นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติบุคคลใด
ลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
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2.9 นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ งประสงค์จะเสนอราคาทีเข้าร่ วมในกลุ่มกิจการร่ วมค้า (Joint
Venture) หรื อกลุ่ มนิ ติบุคคลร่ วมทํา งาน (Consortium) ไม่ส ามารถยืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรื อ
ร่ วมกับนิ ติบุคคลอืนหรื อกลุ่ มกิ จการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางานอื นได้อีก และจะเปลี ยนแปลงนิ ติ
บุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานในภายหลังไม่ได้
2.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูท้ ีมี รายชื อเป็ นผูซ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากองค์การ
2.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบี ยน ซึ งกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน เดือน นับจนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคา
2.12 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานดังนี
กรณี ที 1 มีผลงานพัฒนาและติดตังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารอย่าง
น้อย 2 สัญญา และมีประสบการณ์ดา้ นระบบบริ หารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบติดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) อย่างน้อย สัญญา ให้กบั หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรื อเอกชน
ทีองค์การเชื อถื อได้ขนาดใหญ่ และเป็ นผลงานทีดําเนิ นการเสร็ จแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิ น ปี นับจากวันทีลง
นามในสัญญา จนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคานี หรื อ
กรณี ที 2 มีผลงานด้านการบริ หารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบ
ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จํานวนรถรวมกันไม่น้อยกว่า , คัน ในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญา จนถึ งวันยืนเอกสารประกวดราคานี โดยผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรื อสําเนาสัญญาของงาน หรื อหนังสื อรับรองผลงานดังกล่าว
มาแสดงในวันยืนซองประกวดราคาพร้อมชือและเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานทีสามารถติดต่อได้
ในกรณี ที เป็ นกลุ่ ม กิ จ การร่ วมค้ า (Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติ บุ ค คลร่ วมทํา งาน
(Consortium) ผลงานตามกรณี ที หนึ งหรื อกรณี ที สองสามารถใช้ผลงานของกลุ่ ม บริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วม โดยต้องมี
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายใด
2.13 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อเป็ นบริ ษทั ทีได้รับหนังสื อแต่งตังให้เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายจากบริ ษทั สาขาของผูผ้ ลิ ตในประเทศไทย หรื อกรณี ทีไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนัง สื อแต่งตังจากตัวแทนจํา หน่ า ยภายในประเทศได้ โดยได้รับ การรั บรองจากผูผ้ ลิ ตโดยตรงว่า อุ ปกรณ์ ที
นําเสนอเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยูใ่ นสายการผลิต
2.14 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทําเอกสารเปรี ยบเทียบรายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ที กําหนด ข้า งต้นทังหมดโดยระบุ เอกสารอ้างอิ ง แค็ตตาล็ อก ให้ถูก ต้อง และต้องขี ดเส้ นใต้ระบุ
หมายเลขข้อทีอ้างอิงให้ชดั เจน องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที
ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่ าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที ขสมก.
กําหนด

รายละเอียดทีผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาเสนอ

ตรงตามรายละเอียดที
ขสมก.กําหนด

ดีกว่ารายละเอียดทีข
สมก.กําหนด

เอกสารอ้างอิง (ระบุ
เลขทีหน้า)

หมายเหตุ ผูย้ นข้
ื อเสนอ ต้องแนบแผ่น CD-ROM ทีมี File (MS Word หรื อ MS Excel) ของเอกสารตาราง
เปรี ยบเทียบ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
ชือผูต้ ิดต่อ ......................................... โทรศัพท์ .............................................
3 หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที 1 อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษ ัท จํา กัด หรื อ บริ ษ ัท มหาชนจํา กัด ให้ ยื นสํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี ผถู ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล
ให้ยืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใด
เป็ นบุคคลธรรมดา ทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยืน
เอกสารตามทีระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที 1 ทังหมดทีได้ยนื ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่ วนที 2 อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเช่าระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตัง ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อแสดงเงือนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ
(5) แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( ) เอกสารตามข้อ . , . , . , . , . , .

( ) เอกสารหลัก ฐานที ใช้ป ระกอบการอ้า งอิ ง ที เป็ นภาษาต่า งประเทศต้องแปลเป็ น
ภาษาไทย การรับรองคําถูกต้องขอคําแปลเป็ นภาษาไทย ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
มาตรา วรรคสอง ข้อ การรับรองความถูกต้อง
ของคําแปลเป็ นภาษาไทย ให้กระทําโดย
( ) คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ในหลักสู ตรทีใช้ภาษาที
ปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการเรี ยนการสอน
( ) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเป็ นผูส้ อนภาษาทีปรากฏ
ในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
( ) สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลต่างประเทศทีตังอยูใ่ นประเทศไทย โดยประกาศ
นันใช้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาราชการ
( ) สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ
หากดําเนิ นการตาม ( )หรื อ( )หรื อ( )หรื อ( ) ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยืน
ซองประกวดราคา
(8) บัญชีเอกสารส่ วนที 2 ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ 1.7(2)
4 การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสื อแสดงเงือนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ นี
โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื อของผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า วัน นับแต่วนั ยืนยัน
ราคาสุ ดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคานัน ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาทีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาเช่า
4.4 ผูป้ ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้อ งส่ ง แค็ ต ตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของโครงการเช่ าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดิ นรถ (GPS) พร้ อมติดตัง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ไปพร้อมเอกสารส่ วนที 1 และเอกสารส่ วนที 2 เพือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี องค์การจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สํา หรั บ แค็ตตาล็ อกที แนบให้พิ จารณา หากเป็ นสํา เนารู ป ถ่ า ยจะต้องรั บ รองสํา เนา
ถู กต้อง โดยผูม้ ี อาํ นาจทํานิ ติก รรมแทนนิ ติบุค คล หากคณะกรรมการประกวดราคามี ค วามประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน
วัน
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4.5 ก่ อนยืนเอกสารประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาเช่ า
ทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื นเอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิ เล็ก ทรอนิ กส์ จ่ าหน้าซองถึ งประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุ ไว้ที หน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เลขที /2559” ยืนต่ อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที .............................................ตังแต่เวลา...................น. ถึ ง
เวลา...................น. ณ องค์การขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที 131 ถนนเที ยมร่ วมมิ ตร เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
เมื อพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์ แล้ว
องค์การจะไม่รับเอกสารเพิมเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อ
เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6
(1) ณ วันประกาศประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้ อมทังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ
3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบ
รับหรื อทางโทรสารหรื อวิธีอืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว วันที สิ งหาคม
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรื อในขณะทีมี การเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ว่ามีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และองค์การจะพิจารณา ลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคา หรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ไม่ผ่านการคัดเลื อกเบืองต้น เพราะเหตุ เป็ นผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้
ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิ ค อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ทีจัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานทีจัดหาพัสดุให้ถือเป็ นทีสุ ด
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่ าด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประสบข้อ ขัด ข้อ งจนไม่ อ าจดํา เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ว เสร็ จ ภายในเวลาที กํา หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ ทนผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อ
ติดต่อสื อสารกับบุคคลอืน และเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดาํ เนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขันตอนที
ค้างอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ นสุ ดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จ
ได้โดยง่าย หรื อข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสังยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานทีเพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคา
ทุกรายทีอยูใ่ นสถานทีนันทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางองค์การ
4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิ บตั ิ
ดังนี
(1) ปฏิ บ ัติ ต าม เงื อนไขที ระบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ แสดงเงื อนไขการเช่ า ด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมากั
ื
บซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ มต้นที
ราคา

, , .-บาท

(3) ราคาที เสนอจะต้อ งเป็ นราคาที รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม และภาษี อื น ๆ (ถ้า มี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(4) ผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบี ยนเพือเข้าสู่ กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานทีทีกําหนด
(5) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนทีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(6) ผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที LOG IN แล้ว จะต้องดําเนิ นการเสนอราคา โดย
ราคาทีเสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องตํากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่ น้อยกว่าครั งละ , , .-บาท จากราคาสู งสุ ดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครังละไม่นอ้ ยกว่า , , .-บาท จากราคา
ครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุ ด
(8) ผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาที ได้รับคัดเลื อกให้เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิ กส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทังนีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
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( ) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที........................................ตังแต่
เวลา......................น. เป็ นต้นไป ทังนี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานทีเสนอราคา (บก.005)
ให้ทราบต่อไป
(10) ผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาสามารถศึ กษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่ อนถึ งกําหนดวันเสนอราคาที เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
5 หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้ อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จํานวน , , . บาท (สามสิ บล้านสามแสนห้าหมืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การคําประกัน ตังแต่ วนั ยื นซองข้อ เสนอทางด้า นเทคนิ ค ครอบคลุ ม ไปจนถึ ง วันสิ นสุ ดการยื นราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
5.1 เงินสด
5.2 เช็ คที ธนาคารสั งจ่ ายให้แก่ องค์การ โดยเป็ นเช็ คลงวันที ที ยืนซองข้อเสนอทางด้า น
เทคนิค หรื อก่อนหน้าวันนันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ
.()
5.4 หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงิ นทุนหรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ งได้แจ้งเวียนชื อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ
.()
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี องค์การจะคืนให้ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ าประกั
ํ
น
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิเสนอราคารายทีคัดเลือกไว้ ซึ ง
เสนอราคาตําสุ ด จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
6 หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ องค์การจะพิจารณาตัดสิ นด้วย
ราคารวมตําสุ ด
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6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมี คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืนหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ ถู ก ต้อ ง หรื อไม่ ค รบถ้ ว นตามข้อ 3 หรื อ ยื นเอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การเท่านัน
6.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การ
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิ ดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผปู ้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายอืน
6.4 ในการตัดสิ นการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรื อองค์การมีสิทธิ ให้ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคาใด หรื อราคาทีเสนอ
ทังหมดก็ได้ หรื ออาจพิจารณาเลื อกเช่ าในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
หรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใดๆมิได้ รวมทังองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที
ได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ก็ตาม หากมี เหตุ ทีเชื อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่ น การเสนอ
เอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
6.6 ในกรณี ที ปรากฏข้อ เท็ จ จริ งภายหลัง จากการประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ว่าผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที
กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1. องค์การมีอาํ นาจทีจะตัดรายชื อผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาดังกล่าว และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
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7 การทําสั ญญา
ผูช้ นะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องทําสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10
ของราคาทังหมดทีประมูลได้ ให้องค์การยึดถื อไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ งอย่างใด ตาม
ข้อ 5 หลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8 อัตราค่ าปรับ
8.1 กรณี ไม่ส่งมอบตามกําหนด
ผูช้ นะการประกวดราคาไม่สามารถส่ งมอบและติดตังระบบทีเช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนด องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ . ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน
8.2 กรณี อุปกรณ์ชาํ รุ ดเสี ยหาย ให้เป็ นตามเอกสารหมายเลข
9 การจ่ ายเงิน
9.1 องค์การจะจ่ายเงิ นค่าเช่าจํานวน 500 คันแรกเมือคณะกรรมการตรวจรับได้ทาํ การตรวจ
รับระบบและอุปกรณ์ ทีติดตังงานในงวดที และงวดที เรี ยบร้อยแล้ว
9.2 องค์ก ารจะจ่า ยเงิ นค่าเช่ า จํา นวน 2,100 คันแรกเมื อคณะกรรมการตรวจรั บได้ทาํ การ
ตรวจรับระบบและอุปกรณ์ ทีติดตังงานในงวดที 3 เรี ยบร้อยแล้ว
9.3 องค์การจะคิดค่าเช่าเป็ นรายวันและจ่ายเงินเป็ นรายเดือน เมือคณะกรรมการตรวจการเช่า
ได้รายงานผลการตรวจการเช่าระบบและอุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว
10 การรับประกันและบํารุ งรักษาซ่ อมแซม
เป็ นไปตามเอกสารหมายเลข
11 การส่ งมอบ
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่ งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จํานวน 2,600 คัน พร้ อม
ติ ดตังจอภาพอัจฉริ ยะ รวมทังอุ ปกรณ์ สนับ สนุ นอื นๆ ตามที ระบุ ไ ว้ในโครงการ ณ สถานที ที องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพกําหนดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล เพื อใช้งานระบบติ ดตามรถโดยสารประจํา
ทางผ่า นดาวเที ย ม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้วเสร็ จ และสามารถใช้ง านได้ตามวัต ถุ ป ระสงค์
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี

15
งวดที
ขอบเขต/สิ งทีส่ งมอบ
ระยะเวลา
1
1. ติดตังระบบบนรถโดยสาร จํานวน 500 คัน ได้แก่
60 วัน
- ระบบบอกพิกดั ตําแหน่ง(Global Positioning System : GPS )
- ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
2. ดําเนินการปรับปรุ งห้องควบคุม (Control Center)
3. ดําเนินการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ ทีสํานักงานใหญ่ เขตการเดินรถ
และ กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ
4. ดําเนินการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
- ระบบแผนที (Base Map)
- ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet Management Center )
- ระบบประมวลระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time Estimation System)
- ระบบควบคุ ม และตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจํา ทาง (Bus
monitoring System)
- ระบบจัดตารางให้บริ การเดินรถโดยสาร (Bus Scheduling System)
5. ระบบติ ด ตามรถโดยสารประจํา ทางผ่า นดาวเที ย ม ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื อนที
(Mobile Application )
2
1. ติดตังระบบบนรถโดยสาร จํานวน 500 คัน ได้แก่
90 วัน
- ติดตังระบบนับจํานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter)
- ติดตังระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
- ติดตังระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม (Onboard Computer)
- ติดตังระบบจอควบคุมสําหรับพนักงานขับรถ (Driver Monitor & Control )
- ติดตังระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements)
2. ดําเนินการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
- ระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence)
- ระบบจอภาพอัจฉริ ยะ ทีป้ ายรถโดยสาร จํานวน 6 ป้ าย
3
ดํา เนิ นการติ ด ตังระบบบนรถโดยสารทุ ก ระบบ จํา นวน 2,100 คัน และระบบ 210 วัน
จอภาพอัจฉริ ยะทีป้ ายรถโดยสาร จํานวน 14 ป้ าย
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12 การบอกเลิกสั ญญา
หากการติ ดตังระบบที เสนอมาทังหมด ไม่ สําเร็ จลุ ล่ วงตามระยะเวลาสั ญญาอันเกิ ดจากการ
กระทําของผูช้ นะการประกวดราคา ขสมก.มีสิทธิ ทีจะจ้างบุคคลหรื อนิ ติบุคคลภายนอกมาดําเนิ นการแทนได้ โดยผู ้
ชนะการประกวดราคา ต้องเป็ นผูว้ ่าจ้างและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมดรวมถึ งระยะเวลาแล้วเสร็ จตามที ขสมก.
กําหนด โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ และรวมถึงค่าปรับต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าทีกําหนดไว้ ในระหว่างทีองค์การยังไม่ได้
ใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญา ถ้าองค์การเห็ นว่าผูช้ นะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่อาจปฏิ บตั ิ
ตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญา และริ บหลักประกันหรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผูอ้ อก
หนังสื อคําประกันให้ชดใช้ราคาทีเพิมขึน ในกรณี ทีต้องดําเนินการใหม่นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้ดว้ ย
13 ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
13.1 เงือนไขต่าง ๆ ข้างต้นทีกําหนดให้ส่งมาพร้อมกับการยืนเอกสารของการประมูลในครัง
นีให้ถือเป็ น เงือนไขสําคัญ ขสมก. สงวนสิ ทธ์จะไม่พิจารณาผูเ้ สนอราคาทีส่ งเอกสารดังกล่าวมาไม่ครบ
13.2 เมื อองค์การ ได้ค ดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เช่ า และได้ตกลงเช่ า สิ งของตามการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์แล้ว ถ้าผูใ้ ห้เช่าจะต้องสังหรื อนําสิ งของเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนันต้อ งนํา เข้า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ การรั บ ขนได้ต ามที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ งเป็ นผูใ้ ห้เช่าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่ งเสริ มการพณิ ชย์นาวี ดังนี
(1) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7
วัน นับตังแต่วนั ทีผูใ้ ห้เช่าสัง หรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(2) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ งของนัน โดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อ
เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออืน
(3) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
13.3 ผูเ้ สนอราคาซึ งได้ยืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ต่อองค์การ
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลื อกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่ วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ 4. ( ) ( ) ( ) และ (7) มิฉะนันองค์การจะ
ริ บหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ น
ผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม

13.4 ผูเ้ สนอราคาซึ งองค์การได้คดั เลื อกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที
องค์การกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันซอง
ทันที และอาจพิ จารณาเรี ย กร้ องให้ช ดใช้ค วามเสี ย หายอื น ๆ (ถ้า มี) รวมทังจะพิ จารณาให้เป็ นผูท้ ิ งงานตาม
ระเบียบขององค์การ
กรณี องค์การมีความจําเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกล่าวผูช้ นะการเสนอ
ราคายินยอมเลือนเวลาทุกครัง และไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทังสิ น
13.5 องค์การสงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไป
ตามความเห็นของ สํานักอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
13.6 องค์ก ารทรงไว้ซึ งสิ ท ธิ ที จะไม่ ค ดั เลื อ กข้อเสนอหรื อ จะยกเลิ ก โครงการเช่ า ระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตัง ทียังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเมือ และองค์การ
ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะยกเลิกการทําสัญญาเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตัง
จากผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูช้ นะการประกวดราคาได้ทุกเมือ โดยผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูช้ นะการประกวด
ราคาไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายใด ๆ จากองค์การ
14 ปัญหาการขัดแย้ งหรือการตีความ
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องตีความข้อใด หรื อมีขอ้ ความใดทีโต้แย้งในประกาศประกวดราคา
หรื อเอกสารประกวดราคา หรื อในเอกสารอืนใดก็ตาม ซึ งมีความจําเป็ นต้องวินิจฉัยตัดสิ น เพือให้การประกวด
ราคาครังนีเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิ ทธิ ทีจะเป็ นผูต้ ีความ และ
วินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซึ งให้ถือเป็ นอันเด็ดขาดและถึงทีสุ ด
องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
.............../.................../.............
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการเช่ าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้ อมติดตัง
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
........................................................
1. ความเป็ นมา
ตามคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มี ม ติ เ มื อวัน ที ธัน วาคม
มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคม
ดําเนิ นการเกียวกับ การศึกษาแนวทางและกําหนดมาตรการในการนําเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก
(Global Positioning System: GPS) มาใช้ติดตังกับรถสาธารณะ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม รวมทังเป็ น
การ ตรวจสอบ และยกระดับความปลอดภัยซึ งจะช่วยแก้ไขปั ญหาและลดอุบตั ิเหตุในการเดินทางลงได้
องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จึ ง มี นโยบายนํา เทคโนโลยีระบบติ ดตามรถโดยสารประจํา
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) มาใช้กบั รถโดยสารประจําทาง เพือเพิมความสามารถใน
การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะนํามาซึ งความปลอดภัยต่อชี วิต
และทรั พ ย์สิ นของผูใ้ ช้บ ริ ก าร และผูใ้ ช้ร ถใช้ถ นนทัวไป อี ก ทังยัง เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ดความมันใจและ
ภาพลักษณ์ ทีดี ในการให้บริ การขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ และเพือให้เป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือจัดหาระบบ GPS บนรถโดยสาร พร้ อมติ ดตังจอภาพอัจฉริ ยะบริ เวณป้ ายหยุดรถ
โดยสาร
2.2 เพือส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ การเดินรถขององค์การ
2.3 เพือความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ
2.4 เพือให้ประชาชนมีความพึงพอใจและเกิดความเชือมันในการใช้บริ การ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชี พให้เช่าพัสดุทีประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็ นผูท้ ี ถู กระบุ ชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิ งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอืน และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่ าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม
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3.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีได้รับเอกสิ ทธิ หรื อคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
3.5 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.6 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
3.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อ
กลุ่มกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกัน หรื อนิ ติ
บุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ นกิจการร่ วมค้ามาพร้อมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทังนี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนีร่ วม
หรื อกลุ่ มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ที
ร่ วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางาน
จะต้องกําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
องค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิติบุคคลทุกราย
จะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนีร่ วม
นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติบุคคลใด
ลงนามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
3.9 นิติบุคคลแต่ละนิ ติบุคคลซึ งประสงค์จะเสนอราคาทีเข้าร่ วมในกลุ่มกิจการร่ วมค้า (Joint
Venture) หรื อกลุ่ มนิ ติบุคคลร่ วมทํา งาน (Consortium) ไม่ส ามารถยืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรื อ
ร่ วมกับนิ ติบุคคลอืนหรื อกลุ่ มกิ จการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางานอื นได้อีก และจะเปลี ยนแปลงนิ ติ
บุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานในภายหลังไม่ได้
3.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูท้ ี มี รายชื อเป็ นผูซ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากองค์การ
3.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมี เอกสารหลัก ฐานการจดทะเบี ยน ซึ งกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน เดือน นับจนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคา
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3.12 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานดังนี
กรณี ที มี ผลงานพัฒนาและติดตังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารอย่าง
น้อย 2 สัญญา และมีประสบการณ์ดา้ นระบบบริ หารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบติดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) อย่างน้อย สัญญา ให้กบั หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรื อเอกชน
ทีองค์การเชื อถื อได้ขนาดใหญ่ และเป็ นผลงานทีดําเนิ นการเสร็ จแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิ น ปี นับจากวันทีลง
นามในสัญญา จนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคานี หรื อ
กรณี ที มี ผลงานด้านการบริ หารจัดการยานพาหนะ (Fleet management) หรื อระบบ
ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) จํานวนรถรวมกันไม่น้อยกว่า , คัน ในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญา จนถึ งวันยืนเอกสารประกวดราคานี โดยผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรื อสําเนาสัญญาของงาน หรื อหนังสื อรับรองผลงานดังกล่าว
มาแสดงในวันยืนซองประกวดราคาพร้อมชือและเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานทีสามารถติดต่อได้
ในกรณี ที เป็ นกลุ่ ม กิ จ การร่ วมค้ า (Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติ บุ ค คลร่ วมทํา งาน
(Consortium) ผลงานตามกรณี ที หนึ งหรื อกรณี ที สองสามารถใช้ผลงานของกลุ่ ม บริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วม โดยต้องมี
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายใด
3.13 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อเป็ นบริ ษทั ที ได้รับหนังสื อแต่งตังให้เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายจากบริ ษทั สาขาของผูผ้ ลิ ตในประเทศไทย หรื อกรณี ทีไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนัง สื อแต่งตังจากตัวแทนจํา หน่ า ยภายในประเทศได้ โดยได้รับ การรั บรองจากผูผ้ ลิ ตโดยตรงว่า อุ ปกรณ์ ที
นําเสนอเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยูใ่ นสายการผลิต
3.14 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทําเอกสารเปรี ยบเที ยบรายละเอี ยดคุ ณลักษณะเฉพาะ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ที กําหนด ข้า งต้นทังหมดโดยระบุ เอกสารอ้างอิ ง แค็ตตาล็ อก ให้ถูก ต้อง และต้องขี ดเส้ นใต้ระบุ
หมายเลขข้อทีอ้างอิงให้ชดั เจน องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที
ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข ในเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่ าง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที
รายละเอียดทีผู ้
ตรงตามรายละเอียด ดีกว่ารายละเอียด เอกสารอ้างอิง
ขสมก.กําหนด
ประสงค์จะเสนอ
ที ขสมก.กําหนด ทีขสมก.กําหนด (ระบุเลขทีหน้า)
ราคาเสนอ
หมายเหตุ ผูย้ นข้
ื อเสนอ ต้องแนบแผ่น CD-ROM ทีมี File (MS Word หรื อ MS Excel) ของเอกสารตาราง
เปรี ยบเทียบ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
ชือผูต้ ิดต่อ ......................................... โทรศัพท์ .............................................
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4. รู ปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร
แนบ ดังนี
4.1 ขอบเขตการดําเนิ นงานของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ผูช้ นะการประกวดราคา (เอกสาร
หมายเลข )
4.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข )
4.3 การสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข )
4.4 การรับประกันและการบํารุ งรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข )
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ระยะเวลาการเช่า ปี นับถัดจากวันทีคณะกรรมการตรวจรับได้ทาํ การตรวจรับไว้เรี ยบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาส่ งมอบของ ส่ งมอบภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่ งมอบ ระบบ GPS บนรถโดยสาร จํานวน 2,600 คัน พร้ อม
ติ ดตังจอภาพอัจฉริ ยะ รวมทังอุ ปกรณ์ สนับ สนุ นอื นๆ ตามที ระบุ ไ ว้ในโครงการ ณ สถานที ที องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพกําหนดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล เพื อใช้งานระบบติ ดตามรถโดยสารประจํา
ทางผ่า นดาวเที ย ม (Global Positioning System: GPS) ให้แล้วเสร็ จ และสามารถใช้ง านได้ตามวัต ถุ ป ระสงค์
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี
งวดที
ขอบเขต/สิ งทีส่ งมอบ
ระยะเวลา
1
. ติดตังระบบบนรถโดยสาร จํานวน 500 คัน ได้แก่
60 วัน
- ระบบบอกพิกดั ตําแหน่ง(Global Positioning System : GPS )
- ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
.ดําเนินการปรับปรุ งห้องควบคุม (Control Center)
3. ดําเนินการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ ทีสํานักงานใหญ่ เขตการเดินรถ
และ กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ
4. ดําเนินการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
- ระบบแผนที (Base Map)
- ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet Management Center )
- ระบบประมวลระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time Estimation System)
- ระบบควบคุ ม และตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจํา ทาง (Bus
monitoring System)
- ระบบจัดตารางให้บริ การเดินรถโดยสาร (Bus Scheduling System)
5. ระบบติดตามรถโดยสารประจําทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคลือนที (Mobile
Application )
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งวดที
2

3

ขอบเขต/สิ งทีส่ งมอบ
ระยะเวลา
.ติดตังระบบบนรถโดยสาร จํานวน 500 คัน ได้แก่
90 วัน
- ติดตังระบบนับจํานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter)
- ติดตังระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
- ติดตังระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม (Onboard Computr)
- ติดตังระบบจอควบคุมสําหรับพนักงานขับรถ (Driver Mornitor & Control )
- ติดตังระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements)
.ดําเนินการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
- ระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence)
- ระบบจอภาพอัจฉริ ยะ ทีป้ ายรถโดยสาร จํานวน 6 ป้ าย
ดําเนิ นการติดตังระบบบนรถโดยสารทุกระบบ จํานวน 2,100 คัน และระบบจอภาพ 210 วัน
อัจฉริ ยะทีป้ ายรถโดยสาร จํานวน 14 ป้ าย

7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) พร้อม
ติดตัง รวมเป็ นเงิน , , . บาท (หกร้อยหกล้านเก้าแสนเก้าหมืนหกพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิม คิด
ค่าเช่าต่อคันต่อเดือน เป็ นเงิน , . บาท (สามพันแปดร้อยเก้าสิ บเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม จํานวน
รถโดยสาร , คัน ระยะเวลาการเช่า ปี

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

เอกสารหมายเลข
ขอบเขตการดําเนินงานของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา
รายละเอียดขอบเขตงานหลัก มีดงั นี
1. จัดทํา แผนการดําเนิ นงานโครงการโดยละเอี ยด ประกอบด้วย กิ จกรรม ระยะเวลาการดําเนิ นงาน
โครงสร้ างบริ หารจัดการ ผลลัพธ์การดําเนิ นงาน และแผนการจัดการคุ ณภาพ โดยรายละเอียดของ
แผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ ขสมก.
2.

ดําเนิ นการสํารวจจุดติดตังสําหรับอุปกรณ์ตามทีกําหนดไว้ในโครงการ พร้ อมจัดทํารายงานสรุ ปผล
การสํารวจจุดติดตังอุปกรณ์ทงหมด
ั
ให้คณะกรรมการอนุมตั ิก่อนดําเนินการติดตังจริ ง

3.

ดํา เนิ นการเก็ บ รวบรวมความต้องการใช้ง านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศทังหมดของ ขสมก.ที
เกียวข้องกับงานติดตังโครงการนี พร้อมทังจัดทํารายงานสรุ ปผลการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.

ดําเนิ นการออกแบบระบบสารสนเทศ เพือรองรั บการใช้ระบบสารสนเทศของโครงการ พร้ อมทัง
จัดทํา เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย สถาปั ตยกรรมระบบ แผนภาพการ
ออกแบบระบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล การออกแบบการเชือมโยงข้อมูล (Data Interface) ตาม
มาตรฐาน UML หรื อ มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศอืนๆ ซึ งเป็ นทียอมรับในลักษณะ User
Interface ให้คณะกรรมการอนุมตั ิก่อนดําเนินการพัฒนาระบบ

5.

ดําเนิ นการออกแบบการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องตามที
กําหนดไว้ในโครงการนี พร้อมทังจัดทําเอกสารการออกแบบการติดตังระบบ

6.

ดําเนิ นการพัฒนาระบบสารสนเทศตามเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศที ได้รับอนุ มตั ิ จาก
ขสมก.

7.

ดําเนิ นการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่วง และอุ ปกรณ์ อืนๆ ทีเกียวข้องตามเอกสารการ
ออกแบบการติดตังระบบ ทีได้รับอนุมตั ิจาก ขสมก.

8.

ดําเนิ นการติ ดตังอุ ปกรณ์ GPS ระบบนับจํานวนผูโ้ ดยสาร ระบบกล้องวงจรปิ ด ระบบบันทึ กเวลา
ปฏิ บตั ิ งาน และระบบอื น ๆ รวมถึ งระบบสนับสนุ นต่างๆ ในรถประจําทางเพือติ ดตามสถานะรถ
โดยสารประจําทาง

9.

ดําเนินการติดตังระบบจอภาพอัจฉริ ยะ (Intelligent Bus Stop) ทีป้ ายรถโดยสาร

10. ดําเนิ นการจัดหา/ติดตังเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และอุปกรณ์ สํารองข้อมูล ในลักษณะ Cloud เพือ
รองรับระบบสารสนเทศในโครงการนี ให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยต้องสามารถให้บริ การ Online
ได้ตลอด 24 ชัวโมง
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11. ดําเนิ นการออกแบบพร้ อมกันพืนทีห้องควบคุ ม (Control Room) ณ ขสมก. โดยมีขนาดห้องไม่น้อย
กว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) เพือรองรับการติ ดตังโต๊ะคอนโซล จอภาพ และอุปกรณ์ อืนๆ เพือ
รองรับการใช้งานโครงการนีทีห้องควบคุม
12. ดําเนิ นการติดตังเครื องคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ อืนๆ ที เกี ยวข้องในห้องควบคุ ม (Control Room)
และระบบสารสนเทศ เพือรองรับการใช้งานโครงการนี
13. ดํา เนิ นการนํา เสนอและจัดส่ งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้คณะกรรมการ
อนุมตั ิก่อนดําเนินการติดตังระบบจริ ง
14. ดํา เนิ น การติ ด ตังระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบแผนที ระบบประมวลผลส่ ว นกลาง และระบบ
สารสนเทศอืนๆ เพือรองรับการใช้งานโครงการนี
15. ดําเนินการทดสอบการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ดังนี
15.1

ดําเนินการทดสอบการเชื อมโยงของระบบ (System Integration Test) และการทดสอบระบบ
ของผูใ้ ช้งาน (User Acceptance Test) ระบบสารสนเทศทีมีการติดตัง

15.2

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ (System Performance) อย่างน้อยดังนี
1) ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทีมีขีดความสามารถรองรับการทํางานของระบบ
สารสนเทศที นํา เสนอ ให้ส ามารถให้บ ริ ก ารได้ตามปริ ม าณงาน และต้องสามารถ
รองรั บการเข้าใช้งานพร้ อมกันของผูใ้ ช้งาน (Concurrent Users) ได้ไ ม่น้อยกว่า 500
ผูใ้ ช้งาน และต้องรองรับจํานวนผูใ้ ช้งานไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ผูใ้ ช้งาน (Name Users) ใน
การทํารายการมาตรฐานบนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังนีคุณลักษณะ
เฉพาะของเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุน ทีกําหนดไว้นนั เป็ นการกําหนด
คุ ณ สมบัติ ข ันตําเท่ า นัน ผูช้ นะการประกวดราคา มี ห น้า ที ออกแบบและนํา เสนอ
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของ Hardware ให้ เป็ นไปตามความต้อ งการด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ข้างต้น
2) ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ (Performance Test) ของระบบสารสนเทศที มี
การติดตัง โดยทดสอบช่วงเวลาการตอบสนอง (Response time) ของระบบ โดยต้อง
สามารถตอบสนองได้ภายใน 5 วินาที โดยทํา การทดสอบที ขสมก. ภายใต้ระบบ
เครื อข่ายสื อสารข้อมูลเดียวกัน (LAN)

15.3

การฝึ กอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ขสมก. มีความต้องการอย่างน้อย
ดังนี
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1) ต้องทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศสําหรั บผูบ้ ริ หาร ผูด้ ู แลระบบ
และผูใ้ ช้งานให้กบั ขสมก. และผูท้ ีเกี ยวข้อง จํานวนทังหมด 460 คน เพือให้มีความรู ้
ความสามารถ และมีความเข้าใจเกียวกับระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบทังหมดที
ติดตังเป็ นอย่างดี โดยสามารถดูแลและบริ หารจัดการ เพือให้ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื องคน ซึ งการอบรมจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ
ดังนี
- การอบรมสําหรับผูบ้ ริ หาร จํานวน 50 คน ในลักษณะ Class room Training
- การอบรมสํา หรั บ ผูด้ ู แลระบบ จํานวน 10 คน ในลัก ษณะ Class room Training
และ On the Job Training
- การอบรมสําหรับผูใ้ ช้งาน จํานวน 400 คน ในลักษณะของ On the Job Training
2) ต้องทําการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีของ ขสมก. และผูท้ ีเกี ยวข้องกับระบบจํานวน 80 คน
(จากจํานวนผูใ้ ช้งานทังหมด 400 คน) ให้มีความรู ้เพียงพอทีจะสามารถถ่ายทอดความรู ้
และฝึ กอบรมการใช้งาน ดู แลรักษาและแก้ไขปั ญหาเกี ยวกับระบบสารสนเทศและ
องค์ประกอบทังหมดทีติดตัง ให้กบั เจ้าหน้าที ขสมก. รุ่ นต่อไปได้ (Train the trainer)
3) ต้องจัดทําแผนการฝึ กอบรม และส่ งให้ ขสมก.พิจารณาอนุ มตั ิ ก่อนการดํา เนิ นการ
ฝึ กอบรม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี
3.1) หัวข้อในการฝึ กอบรม
3.2) เนือหาการฝึ กอบรมโดยย่อ
3.3) วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
3.4) คุณสมบัติผเู ้ ข้าอบรม
3.5) ระยะเวลาการฝึ กอบรม (จํานวนชัวโมง/วัน)
3.6) ผลทีคาดว่าจะได้รับ
3.7) ประเมินผลก่อน และหลังการฝึ กอบรม
4) ต้องจัดทําคู่มือการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงาน (ผูใ้ ช้งานระบบ) และคู่มือการฝึ กอบรมผูด้ ูแล
ระบบในรู ปแบบของเอกสารและสื อมัลติมีเดียเพือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองให้กบั ขสมก.
5) ต้องจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานประจํารถโดยสาร 2 รู ปแบบดังนี
- คู่ มื อการปฏิ บ ัติง านประจํา รถโดยสาร แบบ Quick guide ในลัก ษณะ แผ่น พับ
ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้า/หลัง เคลือบพลาสติก
- คู่มือรายละเอียดการปฏิบตั ิงานประจํารถโดยสาร ในลักษณะรู ปเล่ม
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6) ต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทังหมด ยกเว้น ค่าเดิ นทาง ค่าเบียเลี ยง และ
ค่าที พักของ ผูเ้ ข้าอบรม และต้องมีหน้าทีในการจัดหาเครื องมื อและอุปกรณ์ ในการ
ฝึ กอบรม ได้แก่ เครื องคอมพิวเตอร์ เครื องพิม พ์ เอกสารประกอบการฝึ กอบรมให้
เพียงพอ
7) ขอสงวนสิ ทธิ ในการคัดลอกหรื อทําซําเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพือใช้งานในกิ จการ
ของ ขสมก. หากเอกสารและคู่มือรายการใดไม่สามารถคัดลอกหรื อทําซําได้ ขอให้
แจ้งให้ ขสมก. ทราบอย่างชัดเจนด้วย กรณี ผเู ้ สนอราคาไม่แจ้งให้ ขสมก. ทราบ ขส
มก. จะถื อว่าผูช้ นะการประกวดราคาอนุ ญาตให้ ขสมก. คัดลอกหรื อทําซําเพือใช้ใน
กิจการของ ขสมก. ได้ ทังนี หากมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรื อใช้สิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ
ว่ามีการละเมิดลิ ขสิ ทธิ เกี ยวกับเอกสารและคู่มือที ขสมก. คัดลอกหรื อทําซําเพือใช้
งานในกิจการของ ขสมก. ผูช้ นะการประกวดราคาต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการทัง
ปวงเพือให้การกล่าวอ้างหรื อการเรี ยกร้องดังกล่าวระงับสิ นไปโดยเร็ ว โดยผูช้ นะการ
ประกวดราคาต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนทังหมด
15.4

เอกสารส่ งมอบ (ต้องส่ งมอบเอกสารจํานวน 10 ชุดพร้อมเอกสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
2) เอกสารการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และระบบสนับสนุ น(Computer
and Network Configuration)
3) เอกสารการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสาร และป้ ายรถโดยสาร
4) แผนผังหรื อ Diagram แสดงโครงสร้างและการเชือมโยงระบบ คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่าย (System Diagram)
5) แผนผัง การติ ดตังอุ ปกรณ์ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ าย และระบบสนับสนุ น
(System Layout)
6) แผนผังการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสาร และป้ ายรถโดยสาร
7) แผนผังการติดตังอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการนี
8) คู่มือการฝึ กอบรม คู่มือการใช้งานระบบ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน

ลิขสิ ทธิการใช้ งาน
1. ขสมก. มี ค วามต้องการด้า นซอฟต์แ วร์ พ ร้ อ มลิ ข สิ ท ธิ การใช้ง านตามรายละเอี ย ดที กํา หนดไว้ใ น
โครงการ โดยต้องจัดเตรี ยมลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ให้มีจาํ นวนสอดคล้องกับเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์
ต่อพ่วงทีนําเสนอในโครงการ
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2.

ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ทีนํามาใช้งาน จะต้องมีลิขสิ ทธิ การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย เมือดําเนิ นการตาม

ขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็ จ
3.

ระบบสารสนเทศที มีการพัฒนาขึ นใหม่ทงหมด
ั
ต้องส่ งมอบซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ตลอดจน

เอกสารลิขสิ ทธิ การใช้งานต่าง ๆ ให้กบั ขสมก.
4.

กรณี ทีเป็ นการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง (Customization) ระบบสารสนเทศ จากซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ป ต้อง

ส่ ง มอบระบบสารสนเทศและ Source Code ในส่ วนที มี ก ารพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ ง เพิ มเติ ม ตลอดจนเอกสาร
ลิขสิ ทธิ การใช้งานต่าง ๆ ให้กบั ขสมก.
............................................................
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เอกสารหมายเลข
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.1. ระบบบนรถโดยสาร (จํานวนประมาณ 2,600 ระบบ)
1.1.1 ระบบบอกพิกดั ตําแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (จํานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.2 ระบบนับจํานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter) (จํานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.3 ระบบกล้องวงจรปิ ด (Closed-circuit television: CCTV) (จํานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.3.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (จํานวน 4 เครื อง)
1.1.3.2 อุปกรณ์บนั ทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (จํานวน 1 เครื อง)
1.1.4 ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม (Onboard Computer) (จํานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.5 ระบบจอควบคุ ม สํ า หรั บ พนัก งานขับ รถโดยสาร (Driver Monitor & Control) (จํา นวน 1
ระบบ/คัน)
1.1.6 ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน (จํานวน 1 ระบบ/คัน)
1.1.7 ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) (จํานวน 1 ระบบ/คัน)
1.2. ระบบจอภาพอัจฉริ ยะ (Intelligent Bus Stop) ทีป้ ายรถโดยสาร (จํานวน 20 ระบบ)
1.3. ศูนย์บริ หารจัดการเดินรถ (Fleet Management Central) ที สํานักงานใหญ่ เขตการเดินรถ และกลุ่มงาน
ปฏิบตั ิการเดินรถ (จํานวน 1 ระบบ)
1.3.1 ปรับปรุ งห้องควบคุม (Control Center) (จํานวน 1 ระบบ)
1.3.1.1 กันพืนที (จํานวน 1 ห้อง)
1.3.1.2 จอแสดงผลแบบ LED (จํานวน 8 เครื อง)
1.3.1.3 โต๊ะคอนโซล (Console) (จํานวน 1 ตัว)
1.3.1.4 ชุดโซฟา 4 ทีนัง (จํานวน 1 ชุด)
1.3.1.5 ระบบเครื อข่าย (จํานวน 1 ระบบ)
1.3.1.6 ระบบไฟฟ้ า และไฟฟ้ าแสงสว่าง (จํานวน 1 ระบบ)
1.3.1.7 เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับห้องควบคุม (Control Center) (จํานวน 2 เครื อง)
1.3.2 เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับเขตการเดินรถ (จํานวน 8 เครื อง)
1.3.3 เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ (จํานวน 24 เครื อง)
1.3.4 ระบบแผนที (Base Map) (จํานวน 1 ระบบ)
1.3.5 ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet Management Center) (จํานวน 1 ระบบ)
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1.3.6 ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation System) (จํานวน 1 ระบบ)
1.3.7 ระบบควบคุ ม และตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจําทาง (Bus Monitoring System)
(จํานวน 1 ระบบ)
1.3.8 ระบบจัดตารางให้บริ การรถโดยสาร (Bus Scheduling System) (จํานวน 1 ระบบ)
1.3.9 ระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence) (จํานวน 1 ระบบ)
1.4. ระบบติดตามรถโดยสารประจําทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคลือนที (Mobile Application) (จํานวน
1 ระบบ)
2. ความต้ องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 คุณสมบัติทวไป
ั
2.1.1 ระบบจะต้องมีความน่าเชื อถือ (Reliability) ความพร้อมใช้ (Availability) และความปลอดภัย
(Safety) สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ ว
2.1.2 ระบบจะต้องสามารถใช้งานได้ง่ายและเรี ยนรู ้การใช้งานได้รวดเร็ ว
2.1.3 สามารถแสดงผลได้ทงภาษาไทย
ั
และภาษาอังกฤษ บนจอภาพ และพิมพ์ออกทางเครื องพิมพ์
2.1.4 สามารถขยายระบบหรื อเพิมความสามารถของระบบได้โดยง่ าย (Scalability) โดยผูเ้ สนอ
ราคา ต้องนําเสนอสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี และรายละเอียดทีเกี ยวข้องทีนํามาใช้ในการ
พัฒนาระบบ
2.1.5 ระบบจะต้องมีความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security) และต้องไม่นาํ ข้อมูลในระบบไป
ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ขสมก.
2.2 คุณสมบัติทวไปสํ
ั
าหรับวัสดุและอุปกรณ์ (Hardware)
2.2.1 อุปกรณ์ทีเสนอต้องเป็ นของแท้และใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และมีการรับรองคุ ณภาพ
การใช้งาน จากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายหรื อสถาบัน องค์กรทีมีหน้าทีรับรองโดยตรง
2.2.2 ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทีมีความทนทานสามารถใช้งานได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
(โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการติดตัง เช่น ความร้อน ความชืน ฝุ่ น นํา
ความสันสะเทือน ไฟฟ้ าดับ ไฟกระชาก)
2.2.3 ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทีทันสมัย อยูใ่ นสายการผลิต และเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุ นอีก
5 ปี เป็ นอย่างน้อย
2.2.4 มีการออกแบบระบบสํารองและหลี กเลี ยง Single point of failure อาทิ ระบบไฟฟ้ าสํารอง
สําหรับอุปกรณ์ Global Positioning System (GPS) และอุปกรณ์สนับสนุน

30
2.2.5 มีระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายทีเพียงพอและสามารถรองรับการทํางานระบบได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความมันคงปลอดภัย
2.2.6 มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์สํารองและอะไหล่สาํ หรับระบบหลักไม่นอ้ ยกว่า % ให้เพียงพอกับ
การให้บริ การตามเงือนไขทีกําหนด โดยจะต้องแสดงรายการอุปกรณ์และอะไหล่ให้ ขสมก.
รับทราบทุกเดือน
2.3 คุณสมบัติทวไปสํ
ั
าหรับระบบสารสนเทศ (Software)
2.3.1 สามารถใช้งานบนเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ทีนําเสนอได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
เป็ นไปตามมาตรฐานทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารกําหนดหรื อสู งกว่า
2.3.2 ระบบทังหมดต้องสามารถใช้งานโดยเรี ยกใช้ได้จากหน้าจอเดียวกัน (Single Point of Access)
แล้วผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกระบบได้
2.3.3 มีระบบและเครื องมือช่วยให้ดูแลบริ หารจัดการระบบและเปลียนแปลงค่าต่าง ๆ ในระบบได้
โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นเทคนิค
2.3.4 สามารถเปิ ดหน้าจอพร้อมกันหลายจอได้ (Multi Windows)
2.3.5 สามารถทํางานหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ (Multi Session)
2.3.6 ในการเรี ยกดู ขอ้ มูล สามารถเรี ยกดู ขอ้ มูลเป็ นรายละเอี ยดย่อยของแต่ละรายการได้ (Drill
Down)
2.3.7 มีหน้าจอการทํางาน (Menu) ทีง่ายต่อการใช้งาน ในลักษณะ GUI (Graphical User Interface)
เช่น หน้าจอบันทึกข้อมูล หน้าจอสังประมวลผลรายงาน เป็ นต้น โดยสามารถกําหนดรู ปแบบ
หน้าจอการทํางาน (Menu) ในระดับผูใ้ ช้งาน (User)
2.3.8 สามารถ Import และ Export ข้อมูลทีอยูใ่ นรู ปแบบ Spreadsheet TextWord XML (Extensible
Markup Language) และอืนๆ
2.3.9 สามารถกําหนดสิ ทธิ ผใู ้ ช้งานได้อย่างน้อย ดังนี
1) กําหนดสิ ทธิ ในการเข้าใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลในระดับทีแตกต่างกันได้ เช่น
สิ ทธิ ในการใช้งานฟั งก์ชนต่
ั าง ๆ สิ ทธิ การเรี ยกดูขอ้ มูล ชันความลับข้อมูล และรายงาน
ต่าง ๆ สิ ทธิ การแก้ไขข้อมูล สิ ทธิ ในการยกเลิกรายการ เป็ นต้น
2) สามารถบันทึก ตรวจสอบการทํางานของผูด้ ูแลระบบ และโปรแกรมในขันตอนต่าง ๆ
ตามทีกําหนด เช่ น การแก้ไขสิ ทธิ ของผูใ้ ช้งาน การแก้ไข Parameter ต่าง ๆ ในระบบ
เป็ นต้น โดยเก็บอยูใ่ นรู ปแบบของ Log ทีแสดงรายการให้เข้าใจได้
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3) สามารถปิ ดการใช้งานระบบ (Log Out) อัตโนมัติเมือไม่มีการใช้งานตามระยะเวลาที
กําหนด
4) สามารถควบคุมให้ User เปลียนรหัสผ่านตามระยะเวลาทีกําหนด
5) สามารถบันทึก สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงาน การเข้าใช้งานระบบของผูใ้ ช้งาน
แต่ละ User ได้ โดยสามารถแสดงรายละเอี ยด วันและเวลาในการ Login เข้าใช้งาน
ระบบ รายละเอียดของการใช้งานระบบ เช่น เพิมข้อมูลใหม่ แก้ไขข้อมูล เป็ นต้น
6) สอบถาม แสดงผล และพิมพ์รายงานการ Login เข้าใช้งานระบบของ User โดยสามารถ
แยกรายละเอียดตามเงือนไขต่าง ๆ ได้ เช่น จําแนกตามวันที และช่วงเวลาทีใช้งานระบบ
จําแนกตาม User เป็ นต้น
7) สอบถาม แสดงผล และพิ มพ์รายงานประวัติการบันทึ ก แก้ไขข้อมูลจากระบบ โดย
แสดงเวลา วันที ข้อมูลทีเพิมเติม วันทีแก้ไข โดยสามารถติดตามประวัติได้ตามเงือนไข
ต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา ตาม User ที Login เข้าใช้งานระบบ เป็ นต้น
2.3.10 สามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผูใ้ ช้งาน (Concurrent Users) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 500
ผูใ้ ช้งาน และต้องรองรับจํานวนผูใ้ ช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 ผูใ้ ช้งาน (Name Users) และต้อง
รองรั บ จํานวนผูใ้ ช้งานสําหรั บการเชื อมโยงข้อมูล กับระบบสารสนเทศอื นๆ ไม่ น้อยกว่า
1,000 ผูใ้ ช้งาน (Concurrent Users)
2.3.11 สามารถบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ ทีมีการเปลียนแปลงจากส่ วนกลางได้
2.3.12 สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยผูใ้ ห้บริ การต้องได้รับการ
รั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (Information technology - Service management) หรื อ
ISO/IEC 27001 (Information security management systems) หรื อดีกว่า
2.3.13 สามารถใช้ทาํ งานในลัก ษณะ Web-based Application โดยสามารถใช้ง านผ่า นทางระบบ
อินเตอร์ เน็ตได้
2.4 การเชือมโยงข้อมูล
2.4.1 สามารถทํางานและเชื อมโยงกับระบบอื น ๆ แบบ Web Service โดยต้องสนับสนุ นมาตรฐาน
การเรี ยกใช้บริ การหรื อข้อมูลมาตรฐานได้ เช่ น SOAP (Simple Object Access Protocol) WSDL
(Web Services Description Language) และ XML (Extensible Markup Language) เป็ นต้น
2.4.2 สามารถทํางานและเชือมโยงกับระบบอืน ๆ แบบ text file หรื อ csv file หรื อ Excel
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2.4.3 สามารถทํางานและเชือมโยงกับระบบ ได้อย่างน้อยดังนี
ลําดับที
รายการข้ อมูล
1
ข้อมูลบุคลากร
2
ข้อมูลการทํางานของบุคลากร
3
ข้อมูลรถและประเภทอุบตั ิเหตุ
4
5
6
7

ระบบต้ นทาง
ระบบปลายทาง
ระบบบริ หารจัดการบุคลากร
ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet ระบบสถิติอุบตั ิเหตุ
Management Center)
ข้อมูลระยะทางเดินรถ
ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
Management Center)
ข้อมูลรายได้, ค่าใช้จ่ายเดินรถ, ค่า ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
ระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการ
ล่วงเวลา
ให้บริ การ
ข้อมูลพิกดั รถโดยสาร (ตามการ ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet BMTA Mobile Application
ร้องขอแบบ Real time)
Management Center)
ข้อมูลพิกดั รถโดยสาร
ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet ระบบสารสนเทศของ
Management Center)
กรมขนส่ งทางบก
2.4.4 รองรับการเชื อมโยงในอนาคต เช่ น ข้อมูลจาก BMA Traffic/Google ระบบ e-Ticket ระบบ
MIS และ ระบบเศรษฐกิ จการเดิ น รถ เป็ นต้น โดยระบบฯ จะต้องจัดเตรี ย ม Application
Program Interfaces (APIs) เพือรองรับการเชือมโยงส่ วนกลาง ในรู ปแบบ Web Services และ
รองรับมาตรฐาน Open Data อาทิ General Transit Feed Specification (GTFS) ได้ในอนาคต

2.5 การแบ่งการควบคุมและการแสดงผลข้อมูล
2.5.1 สามารถตังค่าในการกําหนดรู ปแบบการควบคุมและการแสดงผลข้อมูลได้ อาทิ
-

สํานักงานใหญ่สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทงหมด
ั

-

เขตการเดินรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของเขต

-

กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถสามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะของกลุ่มงาน

2.5.2 สามารถตังค่าในการกําหนดควบคุมการแก้ไขข้อมูลได้ อาทิ
-

สํานักงานใหญ่และเขตการเดินรถจะไม่สามารถเพิม แก้ไข และลบข้อมูลได้

-

กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถสามารถเพิม แก้ไข และลบข้อมูลได้

3. รายละเอียดคุณสมบัติ และข้ อกําหนด
3.1. ระบบบนรถโดยสาร
3.1.1. คุณสมบัติเฉพาะของระบบบอกพิกดั ตําแหน่ง (Global Positioning System: GPS)
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3.1.1.1. อุปกรณ์ ตอ้ งมีคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื องบันทึกข้อมูลการเดิ นรถ
ตามประกาศกรมขนส่ งทางบก เรื อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของ
เครื องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถทีใช้ในการขนส่ ง พ.ศ. 2558 เป็ นอย่างน้อย
3.1.1.2. สามารถส่ ง ข้อมู ล พิ ก ัด ตํา แหน่ ง โดยตรงจากอุ ป กรณ์ บ อกพิ ก ัด ตํา แหน่ ง (Global
Positioning System : GPS) ผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
3.1.1.3. เป็ นอุปกรณ์บอกพิกดั ตําแหน่ง (Global Positioning System : GPS) แบบทีมีค่าความ
แม่นยําในการระบุตาํ แหน่งสู ง โดยมี ความคลาดเคลือนในระยะ ± 5 –

เมตร หรื อ

ดีกว่า
3.1.1.4. มีอตั ราความถีการปรับปรุ งข้อมูลพิกดั ตําแหน่งทุกๆ

วินาที หรื อเร็ วกว่า

3.1.1.5. สามารถแจ้งพิกดั และความเร็ วปั จจุบนั เส้นทางการวิง การออก การหยุด การจอด
ระหว่างป้ ายต้นทาง ระหว่างป้ ายกลางทางและป้ ายปลายทางของรถโดยสารแต่ละ
คัน พร้อมเวลาและระยะทางในการเดินทาง หากเป็ นจุดอับสัญญาณ ต้องมีอุปกรณ์
เชือมต่อสัญญาณหรื ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ
3.1.1.6. อุปกรณ์ สามารถตรวจจับพฤติกรรมการขับรถโดยสาร ได้อย่างน้อยดังนี การขับรถ
เร็ วเกินกําหนด และการเข้า – ออกพืนที ทีอยูน่ อกเหนือจากเส้นทางให้บริ การ
3.1.1.7. สามารถตรวจสอบพฤติ กรรมในการ เปิ ด-ปิ ด ประตูรถโดยสาร ได้ทุกขณะ (Real
time)
3.1.1.8. สามารถดูขอ้ มูลการวิงรถย้อนหลังได้ตลอดเวลา
3.1.1.9. มีเสี ยงเตือนผ่านลําโพงในตัวรถ เมือรถโดยสารขับความเร็ วเกินกว่าทีกําหนดและ
สามารถสังการได้จากศูนย์ควบคุม
3.1.1.10. มีหน่วยความจํา (Memory) ทีสามารถเก็บข้อมูลตําแหน่งรถ ความเร็ ว ต่อเนื องทุกๆ
1 วิ น าที ได้ไ ม่ น้อ ยกว่า 7 วัน และสามารถสํ า รองข้อ มู ล มาใช้ภ ายหลัง ได้ หรื อ
สามารถเพิมเติมหน่วยความจําได้
3.1.1.11. มีระบบแจ้งเตือนเมือเสาสัญญาณ Global Positioning System (GPS) ถูกถอด กล่อง
อุปกรณ์ถูกเปิ ดหรื องัดแงะหรื อเสี ยหาย
3.1.1.12. มี เ ทคโนโลยี อื นในการระบุ พิ ก ัด หรื อ มี เ สาสั ญ ญาณ Global Positioning System
(GPS) สํารอง กรณี เสาสัญญาณ Global Positioning System (GPS) ลักถูกถอด
3.1.1.13. ตัวกล่ องมี ช่ องสํา หรั บคล้องซี ลเพือป้ องกันการเปิ ดกล่ อง หรื อมี ก ารป้ องกันเพื อ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์และความเสี ยหาย
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3.1.1.14. สามารถปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิการหรื ออัพเดทเฟิ ร์ มแวร์ (Firmware) ผ่านอุปกรณ์ไร้
สาย (Over-the-Air Update) หรื อผ่านสายสัญญาณได้
3.1.2. คุณสมบัติเฉพาะของระบบนับจํานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter)
3.1.2.1. เป็ นอุปกรณ์ หรื อระบบสําหรับนับจํานวนผูโ้ ดยสายขึน และ ลง รถโดยสารประจํา
ทาง
3.1.2.2. มีการเชื อมต่อกับอุปกรณ์ แสดงผล จํานวนผูโ้ ดยสารขึน และลงรถโดยสารประจํา
ทาง รวมถึงจํานวนผูโ้ ดยสารคงเหลือในรถโดยสาร
3.1.2.3. มีช่องเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ/หรื ออุปกรณ์ภายนอกได้
3.1.2.4. สามารถเก็บข้อมูลจํานวนผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
3.1.2.5. อุปกรณ์หรื อระบบรองรับการเชื อมต่อข้อมูลผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
3.1.2.6. มี รายงานสรุ ปจํานวนผูโ้ ดยสารขึน และลงรถโดยสารประจําทาง รวมถึ งจํานวน
ผูโ้ ดยสารคงเหลือในรถโดยสาร โดยสามารถแยกรายออกเป็ น รายงานในแต่ละสาย
ของรถโดยสาร รายงานประจําวัน/สัปดาห์/เดือน ได้เป็ นอย่างน้อย
3.1.2.7. มีการแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถและศูนย์ควบคุม เมือมีผโู ้ ดยสารเกินพิกดั
3.1.3. คุ ณสมบัติเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิ ด (Closed-circuit television: CCTV) ภายในรถ อย่าง
น้อยได้แก่
3.1.3.1. สามารถบันทึกภาพถนนด้านหน้ารถ จุดและหลังรถ จุด และบันทึกภาพภายใน
รถ จุด โดยออกแบบให้สามารถเห็นภาพภายในรถและบริ เวณประตูทางขึน-ลงได้
3.1.3.2. สามารถส่ งสัญญาณภาพเคลือนไหวผ่านระบบสัญญาณ GPRS หรื อ G หรื อดีกว่า โดย
ระบบสามารถเลื อ กส่ ง ความละเอี ย ดของภาพเคลื อนไหวตามขนาดช่ อ งสั ญ ญาณ
(Bandwidth) และจัด เก็ บ ภาพในรู ป แบบ Snap shot เพื อจัด เก็ บ ในอุ ป กรณ์ บ ัน ทึ ก
สัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพือตรวจสอบข้อมูล VDO ได้ไม่นอ้ ยกว่า วัน
3.1.3.3. สามารถทํางานผ่านระบบเครื อข่ายตามมาตรฐาน IPv ได้
3.1.3.4. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้ าทีจ่ายบนรถได้
3.1.3.5. ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรื อ UL ได้เป็ นอย่างน้อย
3.1.3.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดแบบโดม สําหรับบันทึกภาพถนนด้านหน้ารถ จุดและหลัง
รถ จุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี
1)

เป็ นกล้องวงจรปิ ด ทีติดตังด้วยมุมการมองภาพแบบคงที
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2)

มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า / นิ ว ชนิด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS หรื อ
ดีกว่า พร้อมเลนส์อยูภ่ ายใน ตัวกล้อง หรื อ มีเลนส์แบบต่อภายนอกทีเป็ นชนิ ด
ปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้

3)

สามารถตังค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพืนทีทัวไป และ สําหรั บ
พืนทีสําคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่ งสัญญาณภาพได้ที

FPS หรื อ

ดีกว่า
4)

มี ค วามละเอี ย ดของกล้อ งตังแต่ MegaPixels ขึ นไป หรื อ Full HD 108 p
หรื อดีกว่า

5)

มี ความไวแสงน้อยสุ ด ไม่มากกว่า . LUX สํา หรั บ การแสดงภาพสี (Day
Mode) และไม่มากกว่า . LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode)
หรื อดีกว่า

6)

มีขนาดความกว้างทีเหมาะสมระหว่างจุดติดตังกล้องกับมุมมองภาพ ภายใน
รถโดยสารได้อย่างครอบคลุมภายในรถโดยสารทังหมด

7)

มี ร ะบบปรั บ ภาพอั ต โนมั ติ Back Focus หรื อ Back-Light-Compensation
(BLC) หรื อ เทคโนโลยี อืนที ดี ก ว่า เพื อให้ ที ภาพมี ค วามคมชัดทังในเวลา
กลางวันและกลางคืนสําหรับพืนทีสําคัญ

8)

สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก Wide
Dynamic Range (WDR) หรื อ Digital Wide Dynamic Range (DWDR) หรื อ
เทคโนโลยีอืนทีดีกว่า

9)

ส่ ง สั ญ ญาณภาพแบบ H.264 หรื อเที ย บเท่ า และรองรั บ มาตาฐาน Open
Network Video Interface Forum (ONVIF)

10) ตัว กล้อ งได้ม าตรฐาน IP หรื อ ติ ด ตังอุ ป กรณ์ เ พิ มเติ ม สํ า หรั บ หุ ้ม กล้อ ง
(Housing) ทีได้มาตรฐาน IP หรื อดีกว่า
3.1.3.7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดแบบโดมอินฟราเรด สําหรับจับภายในรถ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างน้อยดังนี
1)

เป็ นกล้องวงจรปิ ด ทีติดตังด้วยมุมการมองภาพแบบคงที

2)

สามารถแสดงภาพได้ทงกลางวั
ั
นและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการ
ควบคุม IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมือเปลียนโหมดการบันทึกภาพ
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3)

มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า / นิ ว ชนิด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS หรื อ
ดีกว่า พร้อมเลนส์อยูภ่ ายในตัวกล้อง หรื อ มีเลนส์ แบบต่อภายนอกทีเป็ นชนิ ด
ปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้

4)

สามารถตังค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพืนทีทัวไป และ สําหรั บ
พืนทีสําคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่ งสัญญาณภาพได้ที

FPS หรื อ

ดีกว่า
5)

มีความละเอียดตังแต่ MegaPixels ขึนไป หรื อ Full HD 108 p หรื อดีกว่า

6)

มี ค วามไวแสงน้อ ยสุ ด ไม่ ม ากกว่า LUX สํ า หรั บ การแสดงภาพสี (Day
Mode) และไม่มากกว่า . LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode)
หรื อดีกว่า

7)

มีขนาดความกว้างเลนส์ทีเหมาะสมระหว่างจุดติดตังกล้องกับมุมมองของภาพ
โดยต้องสามารถแสดงมุ ม มองภาพ ภายในรถโดยสารได้อย่า งครอบคลุ ม
ภายในรถโดยสารทังหมด

8)

มี ร ะบบปรั บ ภาพอั ต โนมั ติ Back Focus หรื อ Back-Light-Compensation
(BLC) หรื อ เทคโนโลยี อืนที ดี ก ว่า เพื อให้ ที ภาพมี ค วามคมชัดทังในเวลา
กลางวันและกลางคืนสําหรับพืนทีสําคัญ

9)

สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก Wide
Dynamic Range (WDR) หรื อ Digital Wide Dynamic Range (DWDR) หรื อ
เทคโนโลยีอืนทีดีกว่า

10) ส่ ง สั ญ ญาณภาพแบบ H.264 หรื อ เที ย บเท่ า และรองรั บ มาตาฐาน Open
Network Video Interface Forum (ONVIF)
11) ตัว กล้อ งได้ม าตรฐาน IP หรื อ ติ ด ตังอุ ป กรณ์ เ พิ มเติ ม สํ า หรั บ หุ ้ม กล้อ ง
(Housing) ทีได้มาตรฐาน IP หรื อดีกว่า
3.1.3.8. อุปกรณ์บนั ทึกสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด อย่างน้อยดังนี
1) เป็ นอุ ป กรณ์ ที ผลิ ต มาเพื อบัน ทึ ก ภาพจากกล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดและมี
เสถียรภาพในการทํางาน
2) ต้องมีขนาดเหมาะสมกับการติดตังภายในรถและสะดวกในการบํารุ งรักษา
3) สามารถเชือมต่อสัญญาณภาพและเสี ยงตามจํานวนกล้องเท่ากับจํานวนกล้องที
นําเสนอ
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4) สามารถบีบอัดสัญญาณภาพแบบ MPEG4 หรื อ H.

หรื อดีกว่า

5) รองรั บขนาดภาพในการบันทึกไม่น้อยกว่า 1,280x720 ฟิ กเซล ที 25 ภาพต่อ
วินาที ทุก ช่องสัญญาณ
6) สามารถการส่ งข้อมูลภาพแบบ Dual Stream หรื อดีกว่า
7) สามารถเชื อมต่ อ ระบบเครื อข่ า ย (Network Interface) แบบ /

Base-T

หรื อ WiFi หรื อดีกว่า
8) มี ห น่ ว ยจัด เก็ บ ข้อ มู ล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ SD Card ที สามารถ
บันทึ กภาพได้ไ ม่น้อยกว่า

วัน และมี ระบบการป้ องการสั นสะเทื อนของ

ฮาร์ ดดิสค์ (HDD shock absorber technology) หรื อเทียบเท่าหรื อดีกว่า
9) ชุ ดห่ อหุ ้มฮาร์ ดดิ สก์ (HDD Box) ที ติ ดตังในตัวเครื องจะต้องมี ระบบระบาย
ความร้อน ในกรณี ทีอุณหภูมิภายในสู ง พัดลมจะทํางานอัตโนมัติ หรื อมีระบบ
ระบายความร้อนภายในตัวโดยไม่ตอ้ งพึงพัดลมระบายความร้อน โดยสามารถ
ทํางานในช่วงอุณหภูมิ (Working Temperature) บนรถได้อย่างต่อเนือง
10) มีพอร์ ต mini USB หรื อ USB 2.0 ไม่นอ้ ยกว่า 1 พอร์ ต สําหรับทําการโอนถ่าย
ข้อมูลจากฮาร์ ดดิสก์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อ แล็ปท็อป ไม่นอ้ ยกว่า 1 พอร์ ต
11) มีการเชือมต่อสําหรับเชือมต่อจอมอนิ เตอร์ แบบ VGA หรื อ BNC หรื อดีกว่า
12) สามารถควบคุ ม การตังค่ า เครื องบันทึ ก ภาพทุ ก เครื องที เชื อมต่อผ่า นระบบ
เครื อข่าย GPRS และ G หรื อดีกว่าได้
13) สามารถดูภาพสด และภาพย้อนหลังจากเครื องบันทึกภาพในระบบและดาวน์
โหลดข้อมูลจากเครื องบันทึกภาพ มายังศูนย์ควบคุ มได้ ผ่าน ระบบเครื อข่าย
GPRS และ G หรื อดีกว่าได้
14) สามารถทํา การค้นหาข้อมู ล ภาพ (Search Mode)ได้ตามเงื อนไขดัง ต่อไปนี
Time, Date, หมายเลข รถยนต์ เป็ นอย่างน้อย
15) สามารถเรี ยกดู ภาพผ่านเครื องคอมพิ วเตอร์ รองรั บรู ป แบบการทํางานแบบ
Web Server โดยสามารถรี โมทเรี ยกดู ภ าพได้ ผ่ า น Internet Explorer หรื อ
Google Chrome เป็ นอย่ า งน้อ ย และสามารถเรี ย กดู ภ าพผ่ า นโมบายเนที ฟ
แอพพลิ เคชัน (Mobile Native Application) บนมือถือ และแท็ปเล็ต อาทิ iOS,
Android เป็ นอย่างน้อย
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3.1.4. คุณสมบัติเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม (Onboard Computer)
3.1.4.1. ทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางในการควบคุมและเชื อมโยงอุปกรณ์/ระบบต่างๆ ทีติดตังบน
รถ รวมทังสื อสารกับศูนย์ควบคุ ม ซึ งอาจเป็ นอุปกรณ์ เฉพาะ หรื อเป็ นอุปกรณ์ ควบ
รวมกับ อุ ป กรณ์ อื นที ติ ด ตัง อาทิ ระบบบอกพิ ก ัด ตํา แหน่ ง (Global Positioning
System: GPS) ระบบนับ จํา นวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Counter) หรื อ ระบบกล้อง
วงจรปิ ด (Closed-circuit television: CCTV) ได้
3.1.4.2. แสดงข้อมูลสถานะการทํางานของอุปกรณ์ทีติดตังภายในรถได้ (เช่น เปิ ด/ปิ ด/Error)
3.1.4.3. มี ห น่ ว ยประมวลผลแบบ, หน่ ว ยความจํา RAM ,พื นที เก็ บ ข้อ มู ล ภายในเครื อง
เพียงพอกับการใช้งาน
3.1.4.4. เชื อมต่อกับอุปกรณ์ ต่างๆ บนรถได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ Global Positioning
System (GPS), Closed-circuit television (CCTV), Passenger Counter และ ระบบ
บันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
3.1.4.5. สามารถเชือมต่อกับระบบ e-Ticket ในอนาคตได้
3.1.4.6. สามารถรองรับการเชื อมต่อกับสัญญาณ GPRS และ G หรื อดี กว่า เพือรองรับการ
รับ – ส่ งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุม
3.1.5. ระบบจอควบคุ มสําหรับพนักงานขับรถโดยสาร (Driver Monitor & Control) โดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังนี
3.1.5.1. มีจอภาพขนาดเพียงพอสําหรับพนักงานขับรถสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
3.1.5.2. สามารถแสดงเส้นทางการเดินรถ และตําแหน่งปั จจุบนั ของรถโดยสารได้
3.1.5.3. สามารถแสดงสถานะการจราจรในบริ เวณใกล้เคียงได้
3.1.5.4. มีปุ่มหรื อฟั งก์ชนในการแจ้
ั
งอุบตั ิเหตุหรื ออุบตั ิการณ์ (เช่น รถเสี ย)ทีเกิดขึนในรถไป
ยังศูนย์ควบคุมได้
3.1.5.5. สามารถแสดงข้อมูลแจ้งเตือนจากระบบต่างๆ
3.1.5.6. สามารถแจ้งเตือนเมือออกนอกพืนทีทีกําหนด
3.1.5.7. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้ าทีจ่ายบนรถได้
3.1.6. ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
3.1.6.1. อุปกรณ์ ตอ้ งมีคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื องบันทึกข้อมูลการเดิ นรถ
ตามประกาศกรมขนส่ งทางบก เรื อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของ
เครื องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถทีใช้ในการขนส่ ง พ.ศ. 2558 เป็ นอย่างน้อย
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3.1.6.2. สามารถจัดเก็บ Log ข้อมูลการบันทึกข้อมูลเวลาปฏิบตั ิงาน เริ มต้น และสิ นสุ ดได้
3.1.6.3. อุปกรณ์ สามารถบ่งชี ตัวตนพนักงานขับรถโดยสาร โดยใช้ใบอนุ ญาตขับรถ ตาม
กรมขนส่ งทางบกกําหนด รวมถึ งสามารถบ่งชี ตัวตนพนักงานเก็บค่าโดยสาร และ
นายตรวจ โดยใช้บตั รพนักงานของ ขสมก. โดยสามารถบันทึกข้อมูลการแสดงตัวที
ฐานข้อ มู ล นํา ไปคํา นวณชัวโมงการทํา งาน และแสดงชัวโมงการทํา งานของ
พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานเก็บค่าโดยสาร และนายตรวจได้
3.1.6.4. มี Card Reader เพือตรวจสอบและบันทึ กเวลาเริ มการเดิ นรถโดยมี คุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี
1)

มีช่องเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ/หรื ออุปกรณ์ภายนอก แบบ RS-232 , RS485, RJ-45 หรื อ USB

2)

สามารถอ่านใบอนุญาตขับรถ บัตรพนักงานของ ขสมก. และ Smart Card ได้

3)

สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้ าทีจ่ายบนรถได้

4)

มีขนาดกะทัดรัดและสามารถติดตังบนรถโดยสารได้

5)

สามารถเชือมต่อเพือส่ งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมได้

3.1.7. ระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements)
3.1.7.1. มีเสี ยงประกาศและแสดงสถานทีสําคัญของป้ ายหยุดรถโดยสารถัดไป
3.1.7.2. มีระบบเสี ยงประเภทภายในอาคาร และมีเสี ยงประกาศป้ ายหยุดรถโดยสารถัดไปได้
อัตโนมัติเมือใกล้บริ เวณป้ าย
3.1.7.3. มีจอภาพ LED Widescreen ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 22 นิว อย่างน้อย 1 เครื อง
3.1.7.4. ต้องออกแบบติดตังจอภาพ LED และระบบเสี ยงให้เหมาะกับรถแต่ละประเภทและ
ผูโ้ ดยสารสามารถมองเห็ นได้จาํ นวนมาก และสามารถแสดงภาพและเสี ยง โดยมี
เนือหาอย่างน้อยดังต่อไปนีได้
- ข้อมูลพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารประจํารถ
- สื อให้ความบันเทิงกับผูโ้ ดยสาร
- ข้อมูลป้ ายหยุดรถโดยสารถัดไป
- สื อโฆษณา (รวมถึ ง Promotion จากร้ านค้าทีร่ วมรายการทีน่ าสนใจในบริ เวณ
ใกล้เคียง)
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3.1.7.5. สามารถปิ ดเสี ยงสื ออืนๆ และประกาศข้อมูลป้ ายหยุดรถโดยสารและเปิ ดเสี ยงเมือ
สิ นสุ ดการประกาศได้อตั โนมัติ
3.1.7.6. สามารถเปิ ด/ปิ ดและตังค่าระดับเสี ยง และความสว่างและความคมชัดได้จากภายใน
ตัวรถ
3.1.7.7. สามารถเพิม/แก้ไข/ลบสื อและเนือหาได้ทงจากภายในตั
ั
วรถ อู่จอดรถโดยสาร และ
ศูนย์ฯ
3.1.7.8. สามารถเชือมต่อกับศูนย์ฯ เพือจัดการสื อและเนือหาจากศูนย์ฯ ได้
3.1.7.9. ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองมาตรฐานสากล อาทิ CE หรื อ UL ได้เป็ นอย่างน้อย
3.2. ระบบจอภาพอัจฉริ ยะ (Intelligent Bus Stop) ทีป้ ายรถโดยสาร
3.2.1. ป้ ายโดยสารอัจฉริ ย ะมี จอภาพอัจฉริ ยะ LED ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 นิ ว แบบติ ดตังภายนอก
อาคาร จํานวน 20 ป้ าย
3.2.2. ต้องออกแบบระบบป้ ายโดยสารอัจฉริ ยะให้ ขสมก. พิจารณาอนุมตั ิแบบก่อนการติดตัง
3.2.3. ต้องออกแบบชุดขาตัง ให้รองรับกับพืนทีบริ เวณป้ ายหยุดรถโดยสาร
3.2.4. มีจอภาพ LED ชุ ดควบคุ ม อุปกรณ์ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ ไฟฟ้ าแสงสว่าง รวมถึ งอุปกรณ์ อืนๆ ที
เกียวข้อง เป็ นประเภทภายนอกอาคาร (Out-door)
3.2.5. สามารถมองเห็นแสงระยะ 15 เมตร ในเวลากลางวัน
3.2.6. สามารถแสดงข้อมูลทีกําหนดไว้ได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี
3.2.6.1. หมายเลขสายรถประจําทางทีกําลังถึ งจุดจอดรถ และประมาณเวลาทีรถประจําทาง
มาถึงจุดจอดรถ โดยสามารถแสดงผลได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 สายพร้อมกัน
3.2.6.2. ข้อมูลสถานทีสําคัญบริ เวณใกล้เคียง
3.2.6.3. สื อโฆษณา
3.2.6.4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
3.2.7. สามารถเชือมต่อกับศูนย์ควบคุม เพือจัดการสื อและเนือหาจากศูนย์ควบคุมได้
3.2.8. สามารถเพิม/แก้ไข/ลบสื อและเนือหาจากศูนย์ควบคุมได้
3.2.9. สามารถตังค่าระดับความสว่างและความคมชัดได้จากอุปกรณ์
3.2.10.ติดตังชุ ดขาตังสําหรั บติ ดตังจอภาพ ชุ ดควบคุ ม อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า และอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าแสงสว่าง
รวมถึ งอุปกรณ์ อืนๆ ที เกี ยวข้อง โดยต้องสามารถติดตังภายนอกอาคาร และป้ องกันการเกิ ด
สนิมได้
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3.2.11.ติ ดตังชุ ดควบคุ ม และตรวจสอบสถานะการแสดงผลสถานะบนหน้า จอภาพ ที รองรั บ การ
เชื อมต่อกับสัญญาณ GPRS และ G หรื อดีกว่า เพือรองรับการรับ – ส่ งข้อมูลจากศูนย์ควบคุม
มายังจอภาพปลายทาง
3.3. ศูนย์บริ หารจัดการเดินรถ (Fleet Management Central) ที สํานักงานใหญ่ เขตการเดินรถ และกลุ่มงาน
ปฏิบตั ิการเดินรถ
3.3.1. ปรับปรุ งห้องควบคุม (Control Center) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 24 ตร.ม. ในพืนทีของ สํานักงานใหญ่
ขสมก.
3.3.1.1. กันพืนทีผนังเบาครึ งหนึ งและกระจกครึ งหนึ ง โดยมีขนาดห้องควบคุ มไม่น้อยกว่า
24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และประตูกระจก
3.3.1.2. ติ ด ตังจอแสดงผลแบบ LED ขนาดไม่ น้อ ยกว่า 40 นิ ว จํา นวนไม่ น้อ ยกว่า 8 จอ
พร้อมระบบเสี ยง
3.3.1.3. ติ ดตังโต๊ะ คอนโซล (Console) จํานวนอย่า งน้อย 1 ตัว โดยโต๊ะคอนโซลสามารถ
รองรับการติดตังเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับแสดงผลบนหน้าจอจํานวนอย่างน้อย 2
เครื อง และจอแสดงผลอย่างน้อย 4 จอ หัวโทรศัพท์ และอุปกรณ์วทิ ยุเคลือนที
3.3.1.4. ติดตังชุดโซฟารับรองผูม้ าเยียมชม ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 ทีนัง
3.3.1.5. ติดตังระบบเครื อข่ายท้องถิ น (LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อข่ายระยะไกล (WAN)
รองรับการเชือมต่อระบบสารสนเทศ
3.3.1.6. ติดตังระบบไฟฟ้ า และไฟฟ้ าแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีขนาดความ
สว่างไม่นอ้ ยกว่า 300 Lux
3.3.1.7. คุ ณ สมบัติ ข องเครื องคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ แสดงผล จํา นวน 2 เครื อง โดยมี คุ ณ
ลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี
1)

มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า แกน ( Core) หรื อ แกน
เสมือน ( Thread) โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า . GHz และมี
หน่วยความจําแบบ L Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า MB จํานวน หน่วย

2)

มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่ วยความจํา
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า GB และสามารถเชือมต่อจอภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 จอ

3)

มี หน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิ ด DDR หรื อดี ก ว่า มี ขนาดไม่น้อยกว่า
GB
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4)

มี หน่ วยจัดเก็บ ข้อมู ล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ ดี ก ว่า ขนาดความจุ ไ ม่
น้อยกว่า TB จํานวน หน่วย

5)

มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน หน่วย

6)

มีช่องเชื อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ /

/

Base-T

หรื อดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ช่อง
7)

มี จอภาพแบบ LCD หรื อดี กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

: และมี

ขนาดไม่นอ้ ยกว่า นิว จํานวน 2 หน่วย
8)

มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ พร้ อมติดตัง และ
สามารถเชือมต่อกับระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้

9)

มีชุดโปรแกรมระบบสํานักงานสําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ พร้ อมติดตังและมี
ลิขสิ ทธิถูกต้องตามกฎหมาย

10) ติ ดตังระบบเครื อข่ า ยท้องถิ น (LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ยระยะไกล
(WAN) รองรับการเชื อมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของ ขส
มก. ได้
11) เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด

VA จํานวน ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่าง

น้อยดังนี
- กําลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า

VA (

Watts)

- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า นาที
3.3.2. เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับเขตการเดินรถทัง 8 เขต จํานวนเขตละ 1 เครื อง
3.3.2.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า แกน ( Core) หรื อ แกนเสมือน (
Thread) โดยมี ความเร็ วสัญญาณนาฬิ กาไม่น้อยกว่า . GHz และมีหน่ วยความจํา
แบบ L Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า MB จํานวน หน่วย
3.3.2.2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า GB และสามารถเชือมต่อจอภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 จอ โดยสามารถรองรับ
การเชือมต่อกับจอภาพขนาด 40 นิวได้
3.3.2.3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า GB
3.3.2.4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า
TB จํานวน หน่วย
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3.3.2.5. มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน หน่วย
3.3.2.6. มีช่องเชื อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ /

/

Base-T หรื อ

ดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ช่อง
3.3.2.7. มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า

: และมีขนาดไม่

น้อยกว่า นิว จํานวน 2 หน่วย
3.3.2.8. มีจอภาพแบบ LCD หรื อดี กว่า มีความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 40 นิว จํานวน หน่วย พร้อมสายสัญญาณสําหรับเชือมต่อ
3.3.2.9. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตัง และสามารถ
เชือมต่อกับระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.2.10. มี ชุ ด โปรแกรมระบบสํ า นั ก งานสํ า หรั บ เครื องคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มติ ด ตังและ
มีลิขสิ ทธิถูกต้องตามกฎหมาย
3.3.2.11. ติดตังระบบเครื อข่ายท้องถิ น (LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อข่ายระยะไกล (WAN)
รองรับการเชือมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.2.12. เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด

VA จํานวน 1 ชุ ด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย

ดังนี
1)

กําลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า

VA (

2)

สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า นาที

Watts)

3.3.3. เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ ทัง 24 กลุ่ม จํานวนกลุ่มละ 1 เครื อง
3.3.3.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า แกน ( Core) หรื อ แกนเสมือน (
Thread) โดยมี ความเร็ วสัญญาณนาฬิ กาไม่น้อยกว่า . GHz และมีหน่ วยความจํา
แบบ L Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า MB จํานวน หน่วย
3.3.3.2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า GB และสามารถเชือมต่อจอภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 จอ
3.3.3.3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า GB
3.3.3.4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า
TB จํานวน หน่วย
3.3.3.5. มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน หน่วย
3.3.3.6. มีช่องเชื อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ /
ดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ช่อง

/

Base-T หรื อ
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3.3.3.7. มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า

: และมีขนาดไม่

น้อยกว่า นิว จํานวน 2 หน่วย
3.3.3.8. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตัง และสามารถ
เชือมต่อกับระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.3.9. มี ชุ ด โปรแกรมระบบสํ า นั ก งานสํ า หรั บ เครื องคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มติ ด ตังและ
มีลิขสิ ทธิถูกต้องตามกฎหมาย
3.3.3.10. ติดตังระบบเครื อข่ายท้องถิ น (LAN) และ/หรื อ ระบบเครื อข่ายระยะไกล (WAN)
รองรับการเชือมต่อระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของ ขสมก. ได้
3.3.3.11. เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด

VA จํานวน 1 ชุ ด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย

ดังนี
1)

กําลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า

VA (

2)

สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า นาที

Watts)

3.3.4. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของระบบติดตามรถโดยสารประจําทาง ผ่านดาวเทียม
3.3.4.1. ระบบแผนที (Base Map)
1)

เป็ นแผนทีฐาน (Base Map) แบบดิจิตอล เวกเตอร์ (Digital Vector) ครอบคลุม
พืนทีในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีความละเอียดของแผนทีพร้อม
ขอบเขตอาคาร ในอัตราส่ วน : ,

2)

โปรแกรมแสดงผลบนแผนทีต้องประกอบด้วยชันข้อมูลสําคัญได้แก่ขอ้ มูล
ถนน ทางด่ วน ป้ าย หยุ ด รถโดย สาร ที เชื อมต่ อ เป็ นโครงข่ า ยใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ขอบเขตอาคาร สถานทีสําคัญ และสถานที
ราชการ

3)

ระบบพิก ัดของแผนที ที ส่ ง มอบต้องใช้ระบบพิ ก ัด UTM หรื อ Geographic
Coordinate (Latitude, Longitude) บนพืนหลักฐาน WGS84

4)

ข้ อ มู ล ประกอบแผนที (Attribute) ที เป็ นตั ว หนั ง สื อ (Text) ต้ อ งเป็ นทั ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5)

สามารถค้นหาตําแหน่งของสถานทีต่างๆ บนแผนทีได้

6)

สามารถเพิมสัญลักษณ์ต่างๆ ลงบนแผนทีได้ เช่น ท่าจอดรถ และป้ ายหยุดรถ
โดยสาร

7)

ลิขสิ ทธิแผนทีถูกต้องตามกฎหมาย
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3.3.4.2. ระบบประมวลผลส่ วนกลาง (Fleet Management Center)
1)

สามารถรองรับการทํางานของรถได้อย่างน้อย 6,000 คัน

2)

สามารถเพิม/ลบ/แก้ไขข้อมูลรถได้

3)

สามารถดู การปฏิ บตั ิ หน้าทีจากเครื องคอมพิวเตอร์ ได้หลายเครื องพร้ อมกัน
และไม่จาํ กัดจํานวนเครื อง

4)

สามารถค้นหาและติ ดตามตําแหน่ งของรถแต่ละคัน หรื อค้นหาและติดตาม
เป็ นกลุ่ม ได้ ตลอด

ชม. แบบเรี ย ลไทม์ พร้ อมแสดงหมายเลขประจํารถ

ทะเบียนรถ ชื อ นามสกุล พนักงานประจํารถได้ ความเร็ วของรถแต่ละคันได้
เป็ นอย่างน้อย
5)

มีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอทันทีทีเกิดกรณี ฉุกเฉิ น (เช่น เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อรถ
เสี ย) หรื อฝ่ าฝื นข้อกําหนดความเร็ ว หรื อออกนอกเส้นทางการเดินรถ รถหยุด
เกิ น ระยะเวลาที กํา หนด จํา นวนผูโ้ ดยสารเกิ น พิ ก ัด และสามารถกํา หนด
เงือนไขในการแจ้งเตือนได้

6)

สามารถแสดงเส้ นทางการวิง ย้อนหลังของรถแต่ ล ะคันได้ตามช่ วงเวลาที
กําหนด ย้อนหลังได้ตลอด 3 ปี

7)

การแสดงสั ญ ลัก ษณ์ ข องรถที กํา ลัง วิ งบนแผนที ต้อ งหั น หน้ า ไปตามทิ ศ
ทางการวิงได้อย่างถูกต้อง

8)

สามารถเพิมสํานักงาน สถานี หรื อสถานทีสําคัญบนแผนทีได้ รวมทังกําหนด
ขนาดขอบเขต

9)

ระบบสามารถตังค่าการบํารุ งรั กษารถโดยสารได้ โดยการกําหนดตามวันที
และ ระยะทางครบกําหนดได้

10) ระบบต้องสามารถจัดทํา แผนการเดิ นรถโดยสาร เป็ นรายเส้ นทาง รายรถ
โดยสารและอืนๆ ตามที ขสมก. ร้องขอได้เป็ นอย่างน้อย
11) ระบบต้องรองรั บการเชื อมต่อกับระบบสารสนเทศอื นๆ ของ ขสมก. ที จะ
เกิดขึนในอนาคต
3.3.4.3. ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation System)
1)

สามารถประมาณระยะเวลาในการเดิ นทางของรถโดยสารประจํา ทาง ทัง
เส้นทาง หรื อเวลาในการให้บริ การในแต่ละป้ าย แบบ Real time
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2)

สามารถเชื อมโยงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล Global Positioning System (GPS) มา
พัฒนาร่ วมกับฐานข้อมูลอืน เช่น Google

3.3.4.4. ระบบควบคุ มและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจําทาง (Bus Monitoring
System)
1)

สามารถควบคุมและติดตามรถโดยสารประจําทาง ทํางานร่ วมกับ Software
ของอุปกรณ์ Global Positioning System (GPS) ดังนี
-

แสดงเส้ นทางให้ บ ริ ก ารของรถโดยสารแต่ ล ะคัน และสามารถแจ้ง
เตือนเมือรถโดยสารวิงออกนอกเส้นทางทีกําหนดไว้

-

แสดงการทํางานของอุปกรณ์ Global Positioning System (GPS) บนรถ
โดยสาร

-

แสดงและแจ้งเตือนเมือรถโดยสารมีการเปิ ด-ปิ ด ประตูนอกป้ ายหยุดรถ

-

แสดงสถานะต่างๆ ของรถโดยสารประจําทาง เช่น ชื อผูข้ บั ขี ความเร็ ว
ในการขับขี เป็ นต้น

2)

สามารถแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุหรื ออุบตั ิการณ์ทีอาจจะเกิดขึนกับรถโดยสารได้
โดยพนักงานขับรถโดยสารสามารถแจ้งผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ และส่ งข้อมูล
พิกดั ของรถโดยสารไปยังศูนย์ควบคุมและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องได้

3.3.4.5. ระบบจัดตารางให้บริ การรถโดยสาร (Bus Scheduling System)
1)

สามารถช่ วยเหลื อเจ้าหน้าทีให้สามารถจัดตารางการเดิ นรถ หรื อการปล่อย
รถ รวมถึงตารางการทํางานของ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร
มาให้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะวัน และเวลาให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เช่ น ปรั บ
ความถี ของระยะห่ า งระหว่ า งคัน (Headway Frequency) ซึ งอาจจะเป็ น
ระยะทางหรื อเวลาก็ ได้ โดยการปรั บแก้เวลาในการเดิ นทางระหว่า ง ช่ วง
ถนนต่ า งๆ ตามข้อ มู ล ที ได้รั บ จริ ง ณ สภาพปั จ จุ บ ัน เพื อให้ ร ถโดยสาร
สามารถมาถึงป้ ายหยุดรถโดยสาร โดยทีผูโ้ ดยสารไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอนาน

2)

สามารถแสดงตารางเดิ น รถโดยสารได้ทุ ก คัน และสามารถส่ ง รถคัน ที
เหมาะสมหรื อ คันทีว่างออกไปให้บริ การได้

3)

สรุ ปตารางพร้ อมเส้ นทางที ให้บริ การ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่า
โดยสารได้
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4)

ทํางานร่ วมกับระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง และระบบควบคุมและ
ตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจําทาง เพือใช้ขอ้ มูลมาประกอบในการ
จัดรถเพือไปเสริ มในเส้นทางต่าง ๆ และดูความถีทีจะส่ งรถไปให้บริ การ

5)

บริ หารเส้ นทางการเดิ นรถ และระยะเวลาห่ างในการปล่ อยรถ พร้ อมระบุ
พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร

6)

จัด สรรเส้ น ทางการเดิ น รถโดยสารใหม่ เ ฉพาะการณ์ ต ามช่ ว งเวลาให้
เหมาะสมปริ มาณความต้องการใช้ของผูโ้ ดยสาร

7)

สามารถจัดทําแผนการเดินทางรถโดยสาร เป็ นรายเส้นทาง รายสายและอืนๆ
ได้เป็ นอย่างน้อย

3.3.4.6. ระบบรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การ (Business Intelligence)
1)

สามารถจัดทํารายงานสรุ ปข้อมูลเวลาได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อ
ช่วงเวลาทีกําหนดได้

2)

สามารถรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การได้ทงั รายกะ รายวัน รายสัปดาห์
รายเส้นทาง และเลือกดูตามผูข้ บั ขีได้

3)

สามารถจัดทํารายงานสรุ ปจํานวนผูเ้ ข้าใช้งานระบบ รายวัน รายสัปดาห์ ราย
เดือน หรื อช่วงเวลาทีกําหนดได้

4)

สามารถจัดทํารายงานสรุ ปข้อมูลในแต่ละเขต แต่ละสายการเดินรถ แต่ละคัน
ได้

5)

สามารถจัดทํารายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การของรถโดยสารได้อย่างน้อย
ดังนี
-

รายงานการใช้รถโดยสารประจําวัน ประจําเดื อน และประจําปี แบ่ง
รายงานการใช้ ร ถโดยสารผิ ด ปกติ และพฤติ ก รรมการขับ รถของ
พนักงานขับรถโดยสารอาทิ การขับรถเร็ วเกินกําหนด และการเข้า-ออก
พืนที ที อยู่นอกเหนื อจากเส้ นทางการให้บ ริ ก าร(กําหนด) รายงานรถ
โดยสารที อุ ป กรณ์ บ อกพิ ก ั ด ตํา แหน่ ง (Global Positioning System
:GPS) กรณี เสี ยหาย หรื อไม่สามารถใช้งานได้

-

รายงานรถโดยสารที อุ ปกรณ์ บ อกพิ กดั ตํา แหน่ ง (Global Positioning
System :GPS) เมือถูกเปิ ดหรื องัดแงะ
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รายงานรถโดยสารที อุ ปกรณ์ บ อกพิ กดั ตํา แหน่ ง (Global Positioning

-

System: GPS) เมือถูกถอดเสาอากาศ

6)

-

รายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ การขับขีเกินความเร็ ว

-

รายงานวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ การขับขีอันตราย
สามารถจัด ทํา รายงานวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล สถิ ติ เป้ าหมายเกณฑ์ ว ดั ผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยดังนี
6.1) ความสะดวก
-

จํานวนรถออกวิง

-

จํานวนเทียววิง

-

จํานวนรถพร้ อมใช้ต่อจํานวนรถออกวิงให้บ ริ การในช่ วงเวลา
เร่ งด่วน

-

จํานวนรถทีมีผโู ้ ดยสารมากเกินพิกดั รถ

-

สายการเดินรถทีมีผโู ้ ดยสารมากเกินพิกดั รถ ตามช่วงเวลาทีระบุ

-

10 ป้ ายหยุดรถทีมีผโู ้ ดยสารขึน-ลงมากทีสุ ด

6.2) ความปลอดภัย
- จํานวนรายงานเรื องอุบตั ิเหตุเป็ นฝ่ ายผิด
6.3) ความคุม้ ค่า
- ค่าใช้จ่ายเดินรถต่อระยะทางทีวิง/วัน/รถโดยสาร (คัน)
- รายได้ค่าโดยสารต่อระยะทางทีวิง
- จํานวนชัวโมงการทํางานของ พขร. พกส. ตามช่วงเวลาทีระบุ
- การให้บริ การรถออกวิง/วัน/รถโดยสาร (คัน) ตามช่วงเวลาทีระบุ
- การให้บริ การกิโลเมตร/รถโดยสาร (คัน) ตามช่วงเวลาทีระบุ
- จํานวนผูโ้ ดยสารเฉลี ยในแต่ละช่ วงเวลาของวัน ตามช่ วงเวลาที
ระบุ
- ระยะห่างระหว่างรถออกวิงในช่วงเวลาเร่ งด่วน
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7)

รายงานสามารถ Export ในรู ปแบบของ MS Excel และ/หรื อ PDF ได้

8)

จัดเก็บข้อมูลสถิติการเดินรถ รวมถึงข้อมูลสถิติการใช้งานของผูโ้ ดยสารผ่าน
ระบบ Passenger Counter Sensor เพือเป็ นข้อมูลในการจัดสรรรถโดยสาร

9)

สามารถรายงานสรุ ปข้อมูลการให้บริ การได้ทงั รายกะ รายวัน รายสัปดาห์
ราย เส้นทาง และเลือกดูตามผูข้ บั ขีได้

10)

สามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การโดยแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
เชือเพลิง ค่าจ้างคนขับ ค่ากะ ค่าซ่อมบํารุ ง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ได้

3.4. คุณสมบัติเฉพาะของระบบติดตามรถโดยสารประจําทางผ่านดาวเทียม ผ่านอุปกรณ์เคลือนที (Mobile
Application)
3.4.1. รองรับผูใ้ ช้งานภายใน และสําหรับผูบ้ ริ หาร และ กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถรวมประมาณ 0
ผูใ้ ช้งานพร้อมกัน (concurrent users)
3.4.2. สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลือนที (Mobile Device) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีรูปแบบ
ทีสามารถรองรับและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์เคลือนทีทีเรี ยกใช้สารสนเทศที
พัฒนาเป็ นแบบโมบายเนทีฟแอพพลิ เคชัน (Mobile Native Application) โดยจะต้องสามารถ
ใช้งานได้บนระบบปฏิบตั ิการ IOS และ Android เป็ นอย่างน้อย
3.4.3. สามารถใช้โมบายเนทีฟแอพพลิ เคชัน (Mobile Native Application) บนโทรศัพท์มือถื อแบบ
สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) และ Tablet PC ทีมี ระบบปฏิ บตั ิการ IOS และ Android ได้เป็ น
อย่างน้อย
3.4.4. โมบายแอพพลิเคชันจะต้องสามารถแสดงผลได้เต็มหน้าจอ โดยมีการออกแบบ และจัดวางที
เหมาะสมกับอุปกรณ์นนั
3.4.5. ระบบ ต้องมีความสามารถในการใช้งานแผนทีพืนฐานได้ อย่างน้อยดังนี
3.4.5.1. ย่อ/ขยาย แผนที (Zoom In/Out)
3.4.5.2. เลือนแผนที (Pan)
3.4.5.3. วัดระยะทางและพืนทีบนแผนที (Measurement Tool)
3.4.5.4. แสดงชือชันและสัญลักษณ์ของชันข้อมูล (Table of Content)
3.4.5.5. แสดงตําแหน่งปั จจุบนั (Get current location)
3.4.6. สามารถค้นหาข้อมูลการเดินรถโดยสารได้อย่างน้อยดังต่อไปนี
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3.4.6.1. การให้ขอ้ มู ล จะต้องสามารถระบุ ส ายรถโดยสารที ต้องการสื บค้น เพือทํา การ
วิเคราะห์ และค้นหารถโดยสารทีใกล้ป้ายหยุดรถโดยสารทีสุ ด โดยผลลัพธ์ทีได้
จะแสดงระยะทางและเวลาการเข้าถึงป้ ายหยุดรถโดยสาร ได้
3.4.6.2. สามารถระบุ ป้ ายหยุดรถโดยสารที ต้อ งการสื บ ค้น เพื อค้นหาสายรถโดยสาร
ประจําทางที จอดรับ-ส่ งทีป้ ายได้ทงหมด
ั
3.4.6.3. สามารถแสดงข้อมูลรถโดยสารและเวลาการมาถึงป้ ายหยุดรถโดยสารของรถสาย
ต่างๆ เพือให้ผโู ้ ดยสารใช้ ตัดสิ นใจในการเดินทาง
3.4.6.4. ค้นหาเส้นทางการเดินทางจากต้นทางสู่ ปลายทาง
3.4.6.5. ประมาณระยะเวลาเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง
3.4.7. สามารถค้นหาและติดตามตําแหน่งของรถแต่ละคัน หรื อค้นหาและติดตามเป็ นกลุ่มได้ ตลอด
ชม. แบบเรี ยลไทม์ พร้ อมแสดงหมายเลขประจํารถ ทะเบี ยนรถ ชื อ นามสกุล พนักงาน
ประจํารถ รถหยุดเกินระยะเวลาทีกําหนด จํานวนผูโ้ ดยสารบนรถ ความเร็ วของรถแต่ละคัน
ได้เป็ นอย่างน้อย
3.4.8. การแสดงสัญลักษณ์ ของรถที กําลังวิงบนแผนที ต้องหันหน้าไปตามทิ ศทางการวิงได้อย่า ง
ถูกต้อง
3.4.9. มีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอทันทีทีเกิดกรณี ฉุกเฉิ น (เช่น เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อรถเสี ย) หรื อฝ่ าฝื น
ข้อกําหนดความเร็ ว หรื อออกนอกเส้นทางการเดินรถ จํานวนผูโ้ ดยสารเกินพิกดั และสามารถ
กําหนดเงือนไขในการแจ้งเตือนได้
3.4.10. สามารถเชื อมโยงกับแผนทีรายงานสภาพการจราจร (Traffic Map) ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
โดย ขสมก. จะเป็ นผู ้ป ระสานความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานเจ้า ของข้อ มู ล เพื อขอความ
อนุ เคราะห์ขอ้ มูลแผนทีแบบออนไลน์ (Online Map Service) ทังนีจะต้องเป็ นบริ การแผนทีที
มีระบบพิกดั เหมือนกัน และรองรับการทํางานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ภูมิสารสนเทศ (GIS) ทีจัดหา
ในโครงการได้
3.4.11. สามารถจัดเก็บ Log การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้
------------------------------------------

เอกสารหมายเลข
การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC)
การสาธิ ตระบบเป็ นส่ วนหนึ งในการพิจารณาผลของข้อเสนอโครงการฯ ผูเ้ สนอราคาต้องส่ ง
ข้อเสนอเพือรับการพิจารณาและต้องได้รับ การประกาศผลการผ่า นคุ ณสมบัติข องผูเ้ สนอราคาตามเอกสาร
แนบ 1 และรายละเอี ย ดด้า นเทคนิ ค ตามคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ จึง สามารถนํา เสนอการสาธิ ต ระบบที มี
ความสามารถครบถ้วนตามข้อกําหนดและต้องผ่านการพิจารณาของ ขสมก. จึงมีสิทธิ เข้าร่ วมเสนอราคา
การพิจารณาผลการสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept : POC )
1. ระบบ ที จัด ทํา การสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept) ต้องเป็ นระบบเดี ย วกับ ที เสนอใน
โครงการ
2. ผูเ้ สนอราคาต้องทํา การติ ดตังระบบบอกพิ ก ัดตํา แหน่ ง (Global Positionng GPS) และ
ระบบสนับสนุ น บนรถยนต์โดยสารธรรมดาและรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ของ ขสมก.
จํานวน คัน เป็ นระยะเวลา 5 วัน โดย ขสมก. จะจัดเตรี ยมรถยนต์โดยสาร สถานทีและ
ระบบไฟฟ้ า (ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง)
3. เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย
1) ความถูกต้องแม่นยําของระบบ
2) ความเร็ วในการส่ ง/ประมวลผลข้อมูล
3) ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
4) ฟังก์ชนเสริ
ั มหรื อข้อเสนอทีเป็ นประโยชน์กบั ระบบ
4. ระบบ ทีต้องการสาธิ ตระบบ (Proof Of Concept : POC ) มีอย่างน้อย ดังนี
1) ระบบ Fleet Management
-

การแสดงตําแหน่งยานพาหนะ Real time ในรู ปแบบภาพเคลือนไหวบน
แผนที

-

การแสดงข้อมูลการเคลือนทีของรถโดยสารย้อนหลัง

-

การแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน

-

การแสดงผลข้อมูล บนเครื องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สือสารเคลือนที

รายงานข้อมูลการเคลือนทีของรถ อัตราความเร็ ว เวลาการเคลือนที และ
สรุ ปการแจ้งเตือนต่างๆ เป็ นต้น
2) Global Positioning System (GPS) ต้องแสดงถึง
-

-

ความถูกต้องแม่นยําของอุปกรณ์ (Accuracy) GPS

-

ความครอบคลุม (Coverage) บริ เวณอับสัญญาณ เช่น บริ เวณทีมีอาคารสู ง
จํานวนมาก
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- ความเร็ วในการรับ-ส่ งข้อมูล
3) ระบบกล้องวงจรปิ ด Closed-circuit television (CCTV) ต้องแสดงถึง
-

ความสามารถเก็บภาพได้ทงกลางวั
ั
น-กลางคืนโดยไม่ตอ้ งมีการปรับการตัง
ค่าของกล้อง (Auto-Adjust)

-

ความสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ทงั On-Line และ Off-Line

-

ความสามารถจัดเก็บและเรี ยกดูยอ้ นหลังได้อย่างน้อย 5 วัน

- ความคมชัดของภาพ
4) ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน ต้องแสดงถึง
ความถูกต้อง (Accuracy) ของข้อมูลการทํางานของ พขร. พกส. ได้แก่ วัน
เวลา และ จํานวนชัวโมงการทํางาน
5) ระบบนับจํานวนผูโ้ ดยสาร( Passenger Count ) ต้องแสดงถึง
-

-

ความถูกต้อง (%Accuracy) ของการนับจํานวนผูโ้ ดยสาร

- ความเร็ ว (Speed) ในการประมวลและแสดงผล
6) ระบบไฟฟ้ า
- สามารถจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์ทีติดตังบนรถได้เพียงพอ
โดยผูเ้ สนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิ นการนําเสนอแนวคิ ดและคุ ณสมบัติของระบบ
(Proof of Concept) ของแต่ละระบบไม่นอ้ ยกว่า %
......................................................

เอกสารหมายเลข
การรับประกันและการบํารุงรั กษาซ่ อมแซม
1. การรับประกัน
1.1. ต้องดูแล (รับประกัน) ระบบสารสนเทศ เครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุ นทีติดตังและ
ส่ งมอบ ในโครงการตลอดอายุสัญญาการเช่ า นับตังแต่วนั ที ขสมก. รั บไว้ใช้งานทังระบบ
1.2. ในช่วงระยะเวลาการเช่ า (รับประกัน) ต้องส่ งเจ้าหน้าที (วิศวกรระบบ) จํานวนอย่างน้อย 1 คน
เพือสนับสนุนการใช้งานระบบ เข้ามาประจํา ณ ขสมก.
1.3. ในช่วงระยะเวลาการเช่า (รับประกัน) จะต้องดําเนินการบํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี
1.3.1. ต้อ งมีเ จ้า หน้า ที ทางเทคนิ ค หรื อ ผู เ้ ชี ยวชาญเฉพาะ เพื อให้ค าํ ปรึ ก ษาได้ต ลอด 24
ชัวโมง ในกรณี ทีมีความจําเป็ นเร่ งด่วน ต้องส่ งเจ้าหน้าทีเข้ามาดําเนินการแก้ไข ภายใน
3 ชัวโมง ณ สถานทีติดตังระบบ (On-Site Support) ตลอดระยะเวลาการเช่ า (รับประกัน)
(ในช่วงเวลาทํางาน (6.00 – 21.00 น.)) รวมถึงปรับปรุ งระบบสารสนเทศเพิมเติมในกรณี ที
ทาง ขสมก. ร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิมเติม
1.3.2. การรับแจ้งเหตุขดั ข้อง (Incident Management) และการแก้ไขปั ญหา (Problem Management)
1) ต้องจัดหาศูนย์บริ การรับและแก้ไขปั ญหาเหตุขดั ข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื อข่าย อุปกรณ์ สนับสนุ นและระบบสารสนเทศให้กบั ขสมก. ให้สามารถแจ้ง
เหตุขดั ข้องได้ทงในเวลาและนอกเวลาราชการตลอด
ั
24 ชัวโมง โดยทางโทรศัพท์
(Hot Line) เว็ บ ไซต์ และระบบสารสนเทศเพื อการบริ ห ารจัด การการรั บ แจ้ง
เหตุขดั ข้อง (Help Desk System) เมือพบความไม่สะดวกความขัดข้องไม่สามารถใช้
งานระบบได้ตามปกติหรื อพบความล้มเหลว เพือให้ผแู ้ จ้งบันทึ กคําร้ องขอให้แก้
เหตุขดั ข้องดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐานทังสองฝ่ าย รวมทังสามารถตรวจสอบสถานะ
ความคื บ หน้ า ของการให้ บ ริ ก ารได้ และมี ร ะบบฐานข้อ มู ล อุ ป กรณ์ ค รุ ภ ัณ ฑ์
คอมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ ต่อพ่วงที อยู่ใ นสั ญญาบํา รุ ง รั ก ษาและซ่ อมแซมแก้ไ ข
สําหรับเก็บประวัติ (Log Book) การซ่อมบํารุ งอุปกรณ์เหล่านัน
2) ทุ กครั งที มี การให้บ ริ การต่า ง ๆ กับ ขสมก. และหน่ วยงานที เกี ยวข้องที ขสมก.
กํา หนด ต้ อ งจัด ทํา เอกสารการให้ บ ริ การ ซึ งระบุ ถึ ง วัน เวลาและสถานที
วัตถุ ประสงค์ และกิจกรรมการให้บริ การ รวมถึ งรายการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อ
พ่วงและอุปกรณ์อืน ๆ ทีต้องนําเข้าและออกจากสถานที เพือนําไปแก้ไขซ่อมแซม
การเปลี ยนทดแทน หรื อกิจกรรมอืน ๆ เพือให้เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมายลงนาม
รั บ ทราบและอนุ ม ัติ ก่ อ นการดํา เนิ น การ โดยจะต้อ งมอบสํ า เนาเอกสารการ
ให้บริ การดังกล่าว ให้กบั ขสมก. จัดเก็บไว้เพือเป็ นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
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3) ต้องจัดทําสติกเกอร์ ซึงระบุรายละเอียดการแจ้งศูนย์บริ การ เมือเกิดเหตุขดั ข้องทังใน
และนอกเวลาราชการ โดยระบุ ถึงหมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์พร้ อมข้อความ
เตือนให้ผแู ้ จ้งขอเลขทีรับแจ้งซ่ อมจากศูนย์บริ การทุกครัง และนําไปติดตังบนเครื อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตามทีระบุในสัญญาทุกเครื อง พร้ อมทังจัดทํารายละเอียด
ขันตอนการแจ้งข้อขัดข้อง ระยะเวลาดําเนิ นการ และข้อมูลอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์
ในการแจ้งข้อขัดข้อง ส่ งให้ ขสมก. และหน่ วยงานทีเกี ยวข้องที ขสมก. กําหนด
แห่งละ 1 ฉบับ
4) บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่ อมและปรับปรุ งสถานะการซ่อมลงบนเว็บไซต์สําหรับการ
รับแจ้งข้อขัดข้องทันทีเมือมีการดําเนิ นการ
5) ต้องจําแนกประเภทของการรั บแจ้ง จําแนกประเภทของเหตุ ขดั ข้องตามประเภท
การใช้งานได้
6) เจ้าหน้าทีผูร้ ับเรื องของศูนย์ฯ ต้องพยายามแก้ไขเหตุขดั ข้องทีเกิดขึนทันทีทีรับแจ้ง
เหตุ ข ัดข้อง รวมทังให้ ค าํ แนะนํา ในการตรวจสอบสาเหตุ และการแก้ไ ขปั ญหา
เบืองต้นให้แก่ผแู ้ จ้งเหตุได้ และกรณี เจ้าหน้าทีผูร้ ับเรื องของศูนย์ฯ ไม่สามารถแก้ไข
เหตุขดั ข้องได้ ผูร้ ับแจ้งส่ งต่อเหตุขดั ข้องไปยังส่ วนทีเกียวข้อง และส่ งเจ้าหน้าทีมา
ให้บริ การ ณ ขสมก.
7) ในการแก้ไขเหตุ ขดั ข้อง ต้องถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลสํารอง เพือให้ระบบ
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนือง
8) เมื อดําเนิ นการแก้ไขเหตุ ขดั ข้องและ แจ้งเหตุ ขดั ข้องนันให้กบั ผูแ้ จ้งเหตุแล้ว ให้
บันทึ กสาเหตุ (Root Cause) ของเหตุ ข ดั ข้อง และวิธี การแก้ไ ข ซึ งรวมถึ งกรณี มี
เหตุขดั ข้องเดิ มที เกิ ดขึนซํา เพือหาแนวทางป้ องกันในการแก้ไขเหตุขดั ข้องอย่าง
ถาวร
9) จัดทํารายงานสรุ ปผลการรับแจ้งเหตุขดั ข้อง (Incident Management) และการแก้ไข
ปั ญหา (Problem Management) เป็ นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี
- รายงานผลการรั บ แจ้ง เหตุ ข ัด ข้อ ง (Incident Management) และการแก้ไ ข
ปั ญหา (Problem Management) ระยะเวลาดําเนิ นการนับจากเวลาทีได้รับแจ้ง
และ สรุ ปจํานวนการแจ้งซ่อมทีไม่เสร็ จตามระยะเวลาทีกําหนดในสัญญา
- รายงานข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ที เป็ นประโยชน์ ต่ อ การตัด สิ น ใจ จํา แนกตามส่ ว น
ราชการ ได้แก่ จํานวนผูแ้ จ้งซ่ อมในแต่ละเดื อน ร้อยละของการซ่อมเสร็ จ/ไม่
เสร็ จทันเวลา ร้อยละของอุปกรณ์ ทีต้องรับการแก้ไขทีพบบ่อย 10 อันดับแรก
ร้อยละของสาเหตุการชํารุ ดเสี ยหายทีพบบ่อย 10 อันดับแรก
- รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ ขดั ข้อง เพือหาแนวทางป้ องกัน ในการแก้ไข
เหตุขดั ข้องอย่างถาวร

2. การแก้ ไขซ่ อมแซม
2.1. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการให้บริ การ Cloud
2.1.1. ต้องดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของระบบสารสนเทศและระบบการให้บริ การ Cloudใน
โครงการทังหมดให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนือง
2.1.2. ต้องดําเนิ นการตามระดับการให้บริ การแก้ไขซ่ อมแซมระบบสารสนเทศและระบบการ
ให้บริ การ Cloud
1) การแก้ไขปั ญหาชัวคราว ต้องดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาชัวคราว เพือให้ระบบสามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื อง ภายในระยะเวลา 3 ชัวโมง นับตังแต่เวลาทีรับแจ้งและให้
ดําเนินการแก้ไขปั ญหาถาวรต่อไป
2) การแก้ไขปั ญหาถาวร
- กรณี การแก้ไขซ่ อมแซมระบบสารสนเทศทีกระทบฟั งก์ชันใดฟั งก์ชันหนึ ง
(Bug) ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 วันนับตังแต่เวลาที รั บแจ้ง
รวมทังใน และนอกเวลาราชการ พร้ อมทังจัดทํารายงานการแก้ไขซ่ อมแซม
ระบบสารสนเทศให้ ขสมก. รับทราบทุกครังทีมีการดําเนินการแล้วเสร็ จ
- กรณี ก ารแก้ไ ขกระทบต่ อ โครงสร้ า งฐานข้อ มู ล ต้อ งถ่ า ยโอนข้อ มู ล จาก
ฐานข้อมูลเดิ มเข้าสู่ โครงสร้ างฐานข้อมูลใหม่ให้ครบถ้วน ทันการณ์ โดยไม่
คิดมูลค่า
2.2. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายและอุปกรณ์สนับสนุน
2.2.1 ต้องดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของเครื องคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่าย และอุ ป กรณ์
สนับสนุนในโครงการนีทังหมดให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนือง
1) จะต้องจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย อุปกรณ์สนับสนุ น ซอฟต์แวร์ ทีมี
คุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่า อุปกรณ์ทีใช้งานอยูส่ าํ รองไว้อย่าง
เพียงพอ และจัดเก็บไว้ในสถานทีทีพร้อมทีจะนํามาเพือใช้ทดแทนได้ทนั ที
2) ต้องดําเนิ นการตามระดับการให้บริ การแก้ไขซ่ อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื อข่าย และอุปกรณ์สนับสนุน
- กรณี ทีสามารถแก้ไขได้ทนั ที ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา ชัวโมง
รวมทังในและนอกเวลาราชการ
- กรณี ที ไม่ส ามารถแก้ไ ขได้ท นั ที ต้อ งนํา อุ ป กรณ์ สํ า รองที มี คุ ณ สมบัติ และ
ประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่าให้ใช้งานทดแทน ภายใน 24 ชัวโมง
2.3. ขอบเขตการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง
2.3.1 ต้องดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องอุ ปกรณ์ ประจํารถโดยสารประจําทางในโครงการนี
ทังหมด ให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การได้อย่างต่อเนือง
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2.3.2 จะต้องจัดหาอุ ปกรณ์ ทดแทน พร้ อมซอฟต์แวร์ ทีมี คุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพเที ยบเท่า
หรื อดี กว่าอุ ปกรณ์ ประจํารถโดยสารประจําทางที ใช้งานอยู่สํารองไว้อย่างเพียงพอ และ
จัดเก็บไว้ในสถานที ที พร้ อมที จะนํามาเพือใช้ทดแทนได้ทนั ที (สําหรั บระบบหลักต้อง
สํารองไม่นอ้ ยกว่า %)
2.3.3 ต้องดําเนิ นการให้บริ การแก้ไขซ่ อมแซม/เปลี ยนอุ ปกรณ์ ทดแทนกับอุ ปกรณ์ ประจํารถ
โดยสารประจําทางต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ ขสมก. และต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็ จภายในระยะเวลา 24 ชัวโมงรวมทังในและนอกเวลาราชการ
3 การจัดการการเปลียนแปลง (Change Management)
3.1 ต้องทําการบันทึกการร้องขอเปลียนแปลงกระบวนการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
และระบบสารสนเทศของ ขสมก. เมือมีการร้ องขอให้เปลี ยนแปลงรายละเอียดการทํางานของ
ระบบ
3.2 ต้องทําการประเมินผลการร้องขอเปลียนแปลง ว่ามีผลกระทบกับกระบวนการทํางาน และระบบ
ในปั จจุบนั หรื อไม่
3.3 ต้องดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงร่ วมกับ ขสมก.
3.3.1 กรณี ไม่กระทบกับกระบวนการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และโครงสร้าง
ระบบสารสนเทศ ให้ดาํ เนินการปรับปรุ งเปลียนแปลงตามการร้องขอ
3.3.2 กรณี กระทบกับกระบวนการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และโครงสร้ าง
ระบบสารสนเทศในภาพรวมของ ขสมก. ให้ดาํ เนิ นการจัดประชุ ม ชี แจงและนําเสนอ
ผลกระทบทีจะเกิดขึนกับ ขสมก. เพือขออนุ มตั ิหรื อยกเลิกคําขอ พร้อมนําเสนอทางเลือกอืน
ทีเห็นว่าเหมาะสม
3.4 ต้องทําการติดตามการเปลียนแปลงที ขสมก. อนุมตั ิตามขันตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ
3.5 ต้องสํารองข้อมูลทางเทคนิ คของเวอร์ ชนปั
ั จจุบนั ก่อนดําเนิ นการเปลี ยนแปลงลงในซอฟต์แวร์
เพือจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version)
3.6 ต้องทําการทดสอบก่ อนดําเนิ นการเปลี ยนแปลงและจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิ ค ในส่ วนที มี การ
ทดสอบลงในซอฟต์แวร์ เพือจัดการ Configuration และ Software Version (Test Version)
3.7 เมือมีการเปลี ยนแปลงต้องจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิ คในส่ วนทีมีการเปลียนแปลงลงในซอฟต์แวร์
เพือจัดการ Configuration และ Software Version (Release Version)
3.8 ต้องจัดทํารายงานสรุ ปผลการจัดการการเปลี ยนแปลง (Change Management) โดยมีรายละเอียด
ดังนี
3.8.1 รายละเอียดการเปลียนแปลง และประเภทการเปลียนแปลง
3.8.2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลง
3.8.3 ผลการดําเนินการเปลียนแปลง
3.8.4 รายละเอียดเอกสารทางเทคนิคเฉพาะส่ วนทีมีการเปลียนแปลง ได้แก่
1) เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
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2) Source Code เฉพาะส่ วนทีมีการพัฒนาระบบงานใหม่
3) เอกสารการติดตังระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย (Computer and Network
Configuration)
4) เอกสารการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง
5) แผนผังหรื อ Diagram แสดงโครงสร้ างและการเชื อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่าย (System Diagram)
6) แผนผังการติดตังอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย (System Layout)
7) แผนผังการติดตังอุปกรณ์ประจํารถโดยสารประจําทาง
8) แผนผังการติดตังอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการ
4 บํารุงรักษาเพือป้องกัน (Preventive Maintenance)
ระบบทีจัดหาในโครงการ ต้องได้รับการตรวจสอบการทํางานของระบบทังหมดให้สามารถทํางานได้
อย่างถูกต้องและมี ประสิ ทธิ ภาพ ณ สถานที ติดตัง อย่างน้อยทุ ก 3 เดื อน โดยจะต้องจัดทําแผนการบํารุ งรักษา
ล่วงหน้าอย่างน้อย เดือน
5 การคิดค่ าปรับ
1. กรณี ไม่ส่งมอบตามกําหนด
ผูช้ นะการประกวดราคาไม่ ส ามารถส่ ง มอบและติ ด ตังระบบที เช่ า ได้ต ามระยะเวลาที กํา หนด
องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ . ของมูลค่าวงเงินค่าเช่าต่อเดือน
2. กรณี อุปกรณ์ชาํ รุ ดเสี ยหาย ให้เป็ นตามเอกสารหมายเลข
..............................................................
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้ รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซือจัดจ้ างทีมิใช่ งานก่ อสร้ าง
๑. ชือโครงการ เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
๒. วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรร
๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันทีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ค่าเช่าทังหมด ๕ ปี
เป็ นเงิน ๖๐๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าเช่าต่อคันต่อเดือน เป็ นเงิน
๓,๘๙๑.๐๐ บาท
๔. แหล่งทีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื องจากสื บราคากลางจากสํานักงานประมาณและกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารแล้ว ไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะทีกําหนด จึงใช้ราคาของทีปรึ กษาโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ เพือขับเคลือนไอซี ทีมุ่งสู่ การปฏิรูปธุ รกิจ ขสมก. ทีสื บราคามาเป็ นราคากลาง
๕. รายชือเจ้าหน้าทีผูก้ าํ หนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายยุกต์
จารุ ภูมิ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
๕.๒ นายประยูร ช่วยแก้ว
ผูช้ ่วยอํานวยการฝ่ ายการเดินรถองค์การ ๑
๕.๓ ดร.เผด็จ
ประดิษฐเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.สตร. สนข.
๕.๔ นางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕ นายชิดชัย
ภู่อารี ย ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารการเดินรถ
๕.๖ นางพนิดา
ทองสุ ข
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัญชีและกองทุนกลาง
๕.๗ นางพริ มเพรา วงศ์สุทธิ รัตน์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักแผนงาน
๕.๘ นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การและจัดซื อ
๕.๙ นางสาวเกษริ น สิ นวิสูตร
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

