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ข้อกำหนดและขอบเขตโดยละเอียดของงำน (TOR : Terms Of Reference)
สำหรับงำนเช่ำระบบสำรสนเทศด้ำนบริหำรจัดกำรค่ำเช่ำที่ดินและอำคำร
๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังไม่มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีความถูกต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วมีมาตรฐาน จึงจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการตาม
แผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุงระบบทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์และคลัง ข้อมูลเครื่องมือในการ
ออกรายงานและระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถจัดทารายงานได้อย่างรวดเร็ว
มีรูปแบบในการนาเสนอที่หลากหลายและให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายรองรับผู้ใช้บริการจากกลุ่มผู้ค้า
ได้อย่างดี
แต่ การรถไฟฯ อยู่ในระหว่างการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน ในปีพ.ศ.2562 เพราะฉะนั้น
การรถไฟฯ จึงต้องมีการโอนถ่ายข้อมูลด้านบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทบริหารทรัพย์สิน รับไปดาเนินการต่อ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเช่าระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดิ นและอาคาร
โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ ๙2 วรรคแรก และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55 (2) และมาตรา
56 (1) (ข)
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มีระบบสารสนเทศบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้งาน
2.2 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง จัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อลดความซับซ้อนในการตรวจสอบข้อมูล แก่ผู้เช่า เช่น การทาสัญญาใหม่ การโอนสิทธิ์
ค่าค้างจ่าย ค่าปรับ และการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเร่งรัดหนี้สิน การออกใบเสร็จรับเงิน
2.4 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการตรวจสอบรายการ สิ้นวัน/สิ้นเดือน/รายปี โดยจัดทาข้อมูลใน
รูปแบบรายงาน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้น
๓. ขอบเขตกำรเช่ำ
บริษัทจะต้องให้เช่าระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร ตามวัตถุประสงค์
(ข้อ ๒.) และขอบเขตการเช่า (ข้อ ๓.) นี้รวมถึงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการรถไฟฯ ตลอดระยะเวลาการให้ เช่า
โดยมีขอบเขตงาน ซึ่งประกอบด้วย
๓.๑ ขอบเขตงานเบื้องต้นมีระบบดังนี้
๓.๑.1 ระบบการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลโฉนด,ข้อมูลพื้นที่เช่า,ข้อมูลผู้เช่า
3.1.2 ระบบข้อมูลสัญญา ประกอบด้วย บันทึกสัญญาเช่า,การอนุมัติสัญญาเช่า,การ
โอนสิทธิ์สัญญาเช่า,การต่อสัญญา,พิมพ์การต่อสัญญาเช่า,การยกเลิกสัญญาเช่า,การค้นหาสัญญาเช่า
๓.1.3 ระบบใบแจ้งหนี้ ประกอบด้วย ประมวลผลค่าเช่า,บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ยืนยัน
ใบแจ้งหนี้, พิมพ์ใบแจ้งหนี้,ส่งใบแจ้งหนี้ทาง Email
๓.1.4 ระบบข้อมูลจากธนาคาร-Bill Payment ประกอบด้วย LOAD ข้อมูล,รายงาน
ข้อมูลจากธนาคาร,แก้ไขข้อมูล,ตรวจสอบข้อมูลซ้า,โอนข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
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๓.1.5 ระบบออกใบเสร็จรับเงิน เป็นชุด ประกอบด้วย ตรวจสอบรายการชาระเงินผ่าน
ธนาคาร, ออกใบเสร็จรับเงินชาระเงินผ่านธนาคาร,พิมพ์ใบเสร็จรับเงินชาระเงินผ่านธนาคาร
3.1.6 ระบบรั บ ช าระเงิ น ประกอบด้ ว ย รั บ ช าระเงิ น ,ยกเลิ ก ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ,
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินใหม่,ประวัติการชาระเงิน
3.1.7 ระบบการตั้งค่ารหัสยืนยัน ประกอบด้วย กาหนดรหัสยืนยัน
3.1.8 ระบบรายงาน ประกอบด้วย รายงานรายได้ประจาวัน, รายงานรายได้ประจาวัน
แยกผู้ออกใบเสร็จ , รายงานรายการค้างชาระ, รายงานค้างชาระ, รายงานสรุปค้างชาระ, รายงานรายได้คาดว่า
จะได้รับ, รายงานจานวนเดือนค้างชาระ, รายงานสัญญาหมดอายุ, รายงานสัญญายกเลิก, มุมมองการตั้งหนี้และ
รับชาระ
3.1.9 ระบบกราฟ ประกอบด้ ว ย กราฟเปรี ย บเที ย บการตั้ ง หนี้ และ รั บ ช าระ
ประจาเดือน
3.1.10 ระบบค้นหาข้อมูลค้างชาระ ประกอบด้วย ข้อมูลค้างชาระ
3.1.11 ระบบข้อมูลของระบบ ประกอบด้วย สัญชาติ, สถานะโฉนด, บัญชีธนาคาร,
ประเภทสัญญา, สถานะสัญญา, ประเภทผู้เช่า, สถานะพื้นที่เช่า, รายการค่าธรรมเนียม, ประเภทค่าธรรมเนียม,
ประเภทการเช่า, โครงการ, เขต, สถานี, เชื้อชาติ, ประเภทแบบฟอร์ม, สร้างฟอร์มบันทึกต่อท้ายสัญญา
3.1.12 ระบบผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย สร้างข้อมูลผู้ใช้งาน, กาหนดรหัสผ่านใหม่ ,
กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้เมนู, กาหนดผู้อนุมัติสัญญา, กาหนดค่าเบื้องต้น
๓.2 บริษัทจะต้องถ่ายโอนข้อมูลสัญญาและข้อมูลการบริหารสัญญาทั้งหมดไปให้ บริษัทบริหาร
ทรัพย์สิน ตามแผนการถ่ายโอนของ การรถไฟฯ
๓.3 บริ ษั ท จะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล หรื อ ระบบที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตาม
ระยะเวลาสัญญาเช่า
๔. ระยะเวลำกำรเช่ำ
บริษัทจะต้องให้เช่าระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร ระยะเวลา 5 ปี
นับจากวันถัดจากลงนามในสัญญาเช่า
5. ค่ำเช่ำ
บริ ษั ท ตกลงคิ ด ค่ าเช่ าให้ แ ก่ ก ารรถไฟฯ ในอั ต ราค่ าเช่ าปี ล ะไม่ เกิ น 2,000,000.00 บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
6. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
6.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในประเทศ
ไทยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวโดยแสดงสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ ออกให้หรือ
รับรองให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
6.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้าม
ติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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6.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและหรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการดาเนินงานให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนอันเชื่อถือได้และผลงานที่เสนอต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ด้านดังนี้
6.5.1 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6.5.2 การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร
6.5.3 การพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์
6.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับระบบบริหารจั ดการทรัพย์สิน
มาแล้วไม่ต่ากว่า 2 ปี
6.7 ผู้ เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.8 ผู้ เสนอราคาต้ องลงทะเบี ยนในระบบอิเล็ ก ทรอนิก ส์ (e-Government Procurement :
e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้ว
6.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึง่ มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
7. เอกสำรที่ต้องเสนอ
๗.1 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ประกอบด้วย
๗.1.1 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล
(๑) ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามัญ หรือห้ างหุ้ นส่ วนจากัด ให้ ยื่น สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ใหญ่ (ถ้ามี)
(๓) เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสือมอบอานาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนองานมอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอ
งานแทนและหลักฐานอื่นที่แสดงให้เชื่อถือได้ว่ามีคุณสมบัติตามที่กาหนด
๗.1.2 ประวั ติ ข องบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาโดยย่ อ พร้ อ มหลั ก ฐานแสดงผลงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
พร้อมหนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
๗.๑.๓ ประวัติบุ คลากรหลั ก บุค ลากรสนั บสนุ น โดยย่ อ พร้อ มหลั กฐานผลงานโดยระบุ
ประเภทโครงการและมูลค่าโครงการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ถ้ามีการจ้างหรือเชิญบุคคลจากหน่วยงานอื่นเข้า
ร่วมงานต้องระบุให้ชัดเจน และจัดทาหนังสือรับรองคุณสมบัติ ประวัติ ผลงานของผู้ร่วมงาน และให้บุคคลดังกล่าว
ทาหนังสือรับรองว่ายินยอมเข้าร่วมงาน

๔
๗.2 เอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านการเงิน
๗.2.1 ข้อเสนอด้านคุณภาพ จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
- ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา
- แผนการทางานของบุคลากร
- จานวนวันที่ใช้ในการทางานของแต่ละงาน พร้อมทั้งจานวนคน – เดือน
(Man-Month) ของบุคลากรทั้งหมด
- วิธีการบริหารและรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
๗.2.2 ข้อเสนอด้านการเงิน จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
- อัตราค่าจ้าง
- วิธีการชาระค่าจ้าง
8. กำรยื่นซองเสนองำน
8.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารตามที่กาหนด โดยลงลายชื่อผู้มีอานาจและประทับตรา (ถ้ามี)
กากับไว้ทุกแห่ง สาหรับราคาค่าจ้างจะต้องเสนอเป็นเงินบาทไทย โดยคิดรวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว และ
ต้องยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วันนับจากวันเปิดซองข้อเสนอ
เอกสารทั้งหมดให้แยกเป็น 3 (สาม) ซอง ดังนี้
- เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จานวน 1 (หนึ่ง) ชุด
- ข้อเสนอด้านคุณภาพ พร้อมสาเนาทั้งชุดรวม 5 (ห้า) ชุด
- ข้อเสนอทางการเงิน จานวน 1 (หนึ่ง) ชุด
8.2 ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจดูเอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน และเข้าใจทั้งหมดแล้ว
ก่อนตัดสินใจยื่นข้อเสนอและจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเสนอทั้งหมดที่ได้เสนอไว้จะเพิกถอนมิได้
8.3 ผู้ เสนอราคาต้อ งยื่ น ซองเสนองานพร้อ มหลั กฐานต่ าง ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ปิ ด ผนึ กซอง
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา ระบุหน้าซองว่า “ใบเสนองานเช่าระบบ
สารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร” และลงลายมือชื่อกากับในใบเสนองานทุกใบที่นามายื่นต่อ
คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฯ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายื่นซองเสนองานแล้วจะไม่รับซองเสนองานโดยเด็ดขาด
9. เกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เสนอราคาในครั้งนี้ โดยการพิจารณา
ตามขั้นตอนดังนี้
9.๑ การรถไฟฯ จะพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ
ข้อ ๖ จะถือว่าขาดคุณสมบัติเบื้องต้น และจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคารายนั้น โดยจะคืนเอกสารตามข้อ ๘.๑
9.๒ การรถไฟฯ จะพิจ ารณาความเป็น ไปได้ของข้อเสนอด้านคุณ ภาพของผู้เสนอราคา ผู้ ยื่น
ข้อเสนอเพื่อรับงานทุกรายทีไ่ ม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไป
ตามเงือ่ นไขกาหนดในเอกสารการเช่า
หลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพ ๑๐๐ (หนึ่งร้อย) คะแนน ประกอบด้วย
- ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
๓๐ (สามสิบ) คะแนน
- จานวนบุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากรที่ร่วมงาน ๓๐ (สามสิบ) คะแนน
- วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
๔๐ (สี่สิบ) คะแนน

๕
ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยคิดจากคะแนนของกรรมการทุกคนแต่ละเกณฑ์จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ (ห้าสิบ) และคะแนนรวมเฉลี่ยคิดจากคะแนนของกรรมการทุกคนทั้ง ๓ (สาม) เกณฑ์จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
7๐ (เจ็ดสิบ) จึงจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านราคาต่อไป
๙.๓ การรถไฟฯ เปิ ดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ เสนอราคารายที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย
และพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุดเป็นอันดับแรก และจัดลาดับไว้ไม่เกิน 3 (สาม) ราย
กรณี ผู้ เสนอราคารายที่คั ดเลื อกไว้ซึ่ งเสนอราคาต่าสุ ด ไม่ เข้าท าสั ญ ญาหรือข้อตกลงกั บ
การรถไฟฯ ภายใน ๑๐ (สิ บ ) วั น ท าการ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ เข้ า ท าสั ญ ญากั บ
การรถไฟฯ จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่าสุดรายถัดไป
กรณีที่มผี ู้เสนอราคา เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย จะเรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาเสนอ
ราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุด
๙.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลประโยชน์
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับโครงการดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการจ้างมีสิทธิตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอนั้นได้
10. วิธีกำรจ้ำง
ดาเนินการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ ๙2 วรรคแรก และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55
(2) และมาตรา 56 (1) (ข)
11. กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
11.๑ การรถไฟฯ จะจ่ายค่าเช่าตามขอบเขตงานในข้อ ๓ เป็นรายปีระยะเวลา 5 ปีแบ่งเป็น
11.1.1 ค่าเช่าระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร และเครื่อง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) แบบที่ 1 App+DB
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) แบบที่ 1 Backup
ค่าเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch L2) แบบที่ 2
ค่าเช่าตูเ้ ก็บอุปกรณ์เครือข่าย Rack 42 u
ค่าเช่าเครื่องสารองไฟ UPS 3kva
ค่าเช่า Operation system For server
ค่าเช่า Tool development confusion
ค่าเช่า SQL DB
ค่าเช่าระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดนิ และอาคาร
9.1 ระบบการจัดการข้อมูล
9.2 ระบบข้อมูลสัญญา
9.3 ระบบใบแจ้งหนี้
9.4 ระบบข้อมูลจากธนาคาร-Bill Payment
9.5 ระบบออกใบเสร็จรับเงินเป็นชุด
9.6 ระบบรับชาระเงิน
9.7 ระบบการตัง้ ค่ารหัสยืนยัน
9.8 ระบบรายงาน
9.9 ระบบกราฟ
9.10 ระบบค้นหาข้อมูลค้างชาระ
9.11 ระบบข้อมูลของระบบ
9.12 ระบบผู้ดแู ลระบบ
10 เงินสารองเผื่อขาด (คิดเป็น 10 % ของค่าอื่น ๆ ทั้งหมด)
รวมเงินค่าใช้จ่ายตรง

หน่วย
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

จานวน
5
5
5
5
5
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
เหมารวม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

อัตรา (บาท)
96,000
96,000
36,000
36,000
36,000
60,000
60,000
60,000

รวม (บาท)
480,000
480,000
180,000
180,000
180,000
300,000
300,000
300,000

60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
-

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
600,000
6,600,000.00

๖
11.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล
รวมค่าตอบแทนบุคลากร

คุณวุฒิ
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

m/m
7
7
7
7
7
7

ประสบกำรณ์
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี

ค่ำตอบแทน
739,200.00
702,240.00
554,400.00
462,000.00
462,000.00
462,000.00
3,381,840.00

โดย การรถไฟฯ จะจ่ายค่าจ้างปีละไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา
ร้อยละ 7 (เจ็ด) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
๑2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑2.๑ บริษัทจะต้องรับผิดชอบการดาเนินงานตามข้อกาหนดของเขตงานที่ระบุในข้อ ๓
๑2.๒ บริษัทต้องจัดให้มีบุคคลากรที่มีความรู้ความชานาญและเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย
และต้องรับผิดชอบบุคคลากรของตนเองในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายไทย
๑2.3 บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับจ้างนามาใช้ปฏิบัติงานรวมทั้งป้องกันมิให้การรถไฟฯ ต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายทั้งปวง อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทาของบริษัท
๑2.4 บริษัท จะต้องดาเนิ นการ Import Data ข้อมูล ของการรถไฟฯ จาก excel เข้าสู่ ระบบ
สารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้สามารถ
ดาเนินการต่อในระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร ภายในเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา
๑3. เงื่อนไขทั่วไป
๑3.๑ การรักษาความลับของข้อมูลในการดาเนินงาน ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอกสารหรือ
วัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดซึ่ง ผู้ชนะการประกวดราคาได้รับจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย เพื่อเป็ น ข้อมูลในการทางานตามสัญ ญานี้ ผู้ช นะการประกวดราคาตกลงรักษาไว้เป็นความลั บ และจะไม่
กระทาเองหรือร่วมกับบุคคลใด ในการนาข้อมูลไปใช้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล
ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์การรถไฟ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย
๑3.๒ ลิขสิทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น สาหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาในโครงการให้ถือว่า ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในการจัดการ
ซึ่ งผู้ ช นะการประกวดราคาจะน าไปเป็ น เงื่อ นไขผู ก พั น ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ าหรื อ การ
บารุงรักษามิได้
๑3.3 การติดตั้ง ส่งมอบ การรับประกัน การบารุงรักษา อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ชนะการ
ประกวดราคาทั้งสิ้น ให้การรถไฟฯ สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันรับมอบ โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
๑3.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทาสัญญา 5 ปี ตามทีก่ ารรถไฟแห่งประเทศไทยกาหนดไว้
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๑4. ข้อสงวนสิทธิ์
การรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดาเนินการเช่าครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน โดยไม่จาเป็นต้องแจ้ง
เหตุผลใด ๆ ให้ผู้เสนอราคาทราบ และผู้เสนอราคาไม่มสี ิทธิ์โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้เสนอราคา ที่ได้รับการตกลงให้ดาเนินการตามโครงการนี้ จะต้องลงนามในสัญญากับการรถไฟฯ
ภายในระยะเวลาที่การรถไฟฯ แจ้งให้ทราบ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ลงนามในสัญญาการรถไฟฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะยกเลิกการว่าจ้างในครั้งนี้
๑5. กำรส่งมอบและติดตั้ง
บริษัทจะต้องพัฒนาและส่งมอบระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร และ
เครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่พร้อมจะใช้งานได้ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อทาการทดสอบ ณ ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุม
วัน กรุ งเทพมหานคร เมื่ อระบบสารสนเทศด้ านบริห ารจั ด การค่ าเช่าที่ ดิ น และอาคาร ผ่ านการทดสอบจาก
คณะกรรมการของการรถไฟฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องดาเนินการนาไปติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ การรถไฟฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งใน
ภายหลังโดยบริษัทต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การส่งมอบไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง บริษัทจะต้องแจ้งกาหนดแต่ละ
ครั้ง โดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อการรถไฟฯ ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ในเวลาทาการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า
3 วัน
บริษัทจะต้องเริ่มให้บริการ ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร ภายใน
60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
๑6. กำรบำรุงรักษำ
บริษัทจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ระบุในข้อ ๓ และตกลงว่า การบารุงรักษา และซ่อมแซม
แก้ไขให้รวมถึงการบารุงรักษา เพื่อป้องกันความชารุดเสียหายตลอดระยะเวลาการเช่า โดยจะทาการซ่อมแซม
แก้ไข และเปลี่ยนสิ่งที่จาเป็นทุกประการ เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร และ
เครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเช่า
ส าหรั บ ระบบสารสนเทศด้ า นบริ ห ารจั ด การค่ า เช่ า ที่ ดิ น และอาคาร ให้ ม าท า Preventive
Maintenance (PM) เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
๑7. กำรซ่อมแซมแก้ไข
กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องชารุดบกพร่อง บริษัทจะต้องจัดหาเครื่อง
ที่มีประสิทธิ์ภาพเท่าเทียมหรือดีกว่ามาเปลี่ยนทดแทนในระหว่างบริษัทดาเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยต้องนาเครื่อง
มาเปลี่ยนทดแทนให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
กรณีระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคารล่มหรือขัดข้อง บริษัทดาเนินการ
แก้ไขระบบให้สามารถกลับมาทางานได้ภายใน 24 ชั่วโมง
๑8. กำรตรวจรับ
เมื่อการรถไฟฯ ได้ตรวจรับมอบระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร และ
เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวข้องทีบ่ ริษัทส่งมอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว และการรถไฟฯ ได้เช่าในแต่ละปี จะออกหลักฐานการ
รับเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทนามาใช้ประกอบการขอรับเงินค่าเช่า
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๑9. กำรปรับ
ในระหว่างการเช่านี้ หากเกิดความชารุดบกพร่องใน ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่า
ที่ ดิ น และอาคาร ในการให้ บ ริ ก ารตามข้ อ 3 หรือ ระบบไม่ ส ามารถท างานได้ ต ามปกติโดยไม่ใช่ ค วามผิ ด ของ
การรถไฟฯ บริษัทยินยอมให้การรถไฟฯ ปรับ ในกรณีที่ระบบไม่สามารถให้บริการตามข้อ 3 ได้ บริษัทไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขให้เป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่บริษัทได้รับแจ้ง บริษัทยินยอมให้การรถไฟฯ ปรับตาม
เวลาส่วนที่เกินกาหนด ในอัตราวันละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เศษของวันคิดเป็นหนึ่งวัน
20. กำรรับประกันควำมเสียหำย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยการรถไฟฯ มิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม บริษัทจะต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การ
กล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากบริษัทมิอาจกระทาได้และการรถไฟฯ ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว บริษัทต้องเป็นผู้ชาระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
21. กำรจัดเตรียมสถำนที่
บริ ษั ท จะต้ อ งจั ด เตรี ย มสถานี ที่ และปรับ พื้ น ที่ ส าหรับ ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งใช้ ในระบบ
สารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร ทั้งหมดให้เรียบร้อยและเหมาะสม รวมทั้งการจัดหาโต๊ะเก้าอี้
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานด้วย
22. กำรใช้สถำนที่
22.1 ในการใช้สถานที่เพื่อดาเนินการตามที่ได้ให้เช่าระบบนี้ บริษัท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและ
บริวารของบริษัทจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามเงื่อนไข คาแนะนา หรือคาสั่ง ซึ่งมีเหตุผลอันสมควรของการรถไฟฯ
หรือพนั กงานของการรถไฟฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นที่รบกวนหรือก่อให้เกิดความราคาญในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟฯ และ
ประชาชนที่มารับบริการ และหากเจ้าหน้าที่หรือบริวารของบริษัทปฏิบัติฝ่าฝืนเงื่อนไข คาแนะนา หรือคาสั่งของ
การรถไฟฯ โดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือประพฤติไม่เหมาะสมหรืออาจเกิดความเสียหายกับงานที่ปฏิบัติได้ บริษัท
จักต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และบริวารให้ใหม่โดยไม่ชักช้า
22.2 การรถไฟฯ ตกลงจัดหาสถานที่ให้กับ บริษัทในการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศด้าน
บริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร และบริษัทตกลงใช้สถานที่ดังกล่ าวติดตั้งอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศด้าน
บริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร ด้วยความระมัดระวัง ถ้าเกิดความชารุดเสียหายด้วยประการใดก็ตาม บริษัท
ยินยอมจัดการซ่อมแซมให้กลับคืนอยู่ในสภาพดีทันที โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากบริษัท
เจ้าหน้าที่ หรือบริวารกระทาความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่การรถไฟฯ หรือบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบ
ไม่ว่าโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ บริษัทจะรับผิดต่อการรถไฟฯ หรือผู้แทนการรถไฟฯ แล้วแต่กรณี โดย
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
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23. หนังสือคู่มือ
บริษัท ต้องจัดทาหนั งสื อคู่มือระบบ คู่มือส าหรับใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และคู่มือ User
Guides ของเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดให้สามารถปฏิบัติงานได้
24. กำรฝึกอบรม
บริษัทต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เพื่อให้สามารถใช้ ระบบสารสนเทศด้านบริหาร
จัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
25. ข้อมูลบริหำรสัญญำ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร
จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือเมื่อการรถไฟฯ แจ้งให้ บริษัทดาเนินการถ่าย
โอนข้อมูล (Export Data) มอบให้การรถไฟฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับ
หนังสือแจ้งจากการรถไฟฯ

