ประกาศสมาคมราชกรีฑาสโมสร
เลขที่ 011/2019-2020
เรื่อง การเสนอราคาการจัดซื้อและติดตัง้ ระบบบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิ กส์ (Cash Card System)
สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ มีความประสงค์จะจัดซื้อและติดตัง้ ระบบบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
(Cash Card System) จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วยอุปกรณ์สาหรับ จุดเติมเงินและคืนเงิน (Cashier) และอุปกรณ์สาหรับจุด ตัดเงิน ณ
ร้านค้า ดังนี้
1. สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จุดเติมเงินและคืนเงิน (Cashier) จานวน 3 จุด
จุดตัดเงิน ณ ร้านค้า จานวน 22 จุด
2. สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
จุดเติมเงินและคืนเงิน (Cashier) จานวน 1 จุด
จุดตัดเงิน ณ ร้านค้า จานวน 13 จุด
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ จานวน 8 แผ่น
ผูส้ นใจทีม่ คี ุณสมบัติตามประกาศฯ โปรดแจ้งความจานงเข้าร่วมการเสนอราคาพร้อมส่งแบบฟอร์มประกอบการเสนอราคาทีแ่ นบมา
พร้อมกับประกาศฯ ได้ตงั้ แต่บดั นี้ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ แผนกจัดซื้อ สมาคม
ราชกรีฑาสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ (02) 652-5000 ต่อ 290-292 ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อคุณคมกฤช
ชวนะเวสสกุล ผูจ้ ดั การแผนก IT โทร. (02) 652-5000 ต่อ 270-271
คณะกรรมการประเมินโครงการฯ จะเชิ ญผูท้ ่ีผ่านเกณฑ์ตามที่สมาคมฯ กาหนดเข้าร่วมประชุม ชี้ แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้า
งานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเก่า สมาคมราชกรีฑาสโมสร และนัดหมายนาเสนอสาธิตระบบพร้อม
อุปกรณ์ตามประกาศฯ
กาหนดยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ทีแ่ ผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
สมาคมฯ ทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตา่ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณาเลยก็ได้ ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ของสมาคมฯ เป็ นสาคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของ
สมาคมฯ เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

คณะกรรมการประเมินโครงการฯ
18 ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มประกอบการเสนอราคา ระบบบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิ กส์ (Cash Card System)
คุณสมบัติ
เป็ นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย มีทนุ จดทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 1 ล้านบาท และดาเนิน
1
ธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ดาเนินกิจการจาหน่ายและติดตัง้ ระบบบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Card System) ไม่นอ้ ย
2
กว่า 2 ปี
3 ยอมรับเงือ่ นไขการจ้างงานตาม TOR
ขอบเขตของงาน
1 จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบอุปกรณ์สาหรับจุดเติมเงินและคืนเงิน (Cashier) จานวน 4 จุด
2 จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบตัดเงิน ณ ร้านค้า จานวน 35 จุด
3 จัดหาเครื่องอ่านบัตรสาหรับจุดเติมเงินและคืนเงิน, จุดตัดเงิน ณ ร้านค้า
จัดหาสาย Patch Cord CAT5e ความยาว 1 เมตร จานวน 80 เส้น สาหรับใช้จดุ ละ 2 เส้น เพือ่
4
เชื่อมต่อระหว่าง Switch ไปยังอุปกรณ์ทเ่ี สนอและเครื่อง POS
จัดหาระบบบัตรเงินสดฯ ทีม่ ซี อฟต์แวร์ตดิ ตัง้ บนแม่ข่ายเพือ่ ควบคุมระบบทัง้ หมดผ่าน
5
โปรแกรมควบคุมได้ ติดตัง้ บนเครื่องแม่ข่ายจาลองของสมาคมฯ ได้
6 ระบบบัตรเงินสดฯ ต้องถูกออกแบบมาเป็ นแบบ Client – Server แบบ 2-Tiers หรือ 3-Tiers
7 ต้องจัดฝึ กอบรมการใช้งานให้พนักงานสมาคมฯ หลังทาการติดตัง้ แล้วเสร็จ อย่างน้อย 4 รอบ
ซอฟต์แวร์ทงั้ หมดทีน่ าเสนอและติดตัง้ ให้สมาคมฯ ต้องเป็ นซอฟต์แวร์ทถ่ี ูกลิขสิทธิ์และมีเอกสาร
8
ยืนยันสิทธิ์ให้สมาคมฯ ใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จัดหาบัตรชนิด RFID MIFARE 13.56 MHz พร้อมพิมพ์ออฟเซ็ต ด้านหน้า 4 สี ด้านหลัง 2 สี
9
โดยแบ่งเป็ น RBSC 1,000 ใบ, Polo 1,000 ใบ
10 อุปกรณ์สาหรับจุดเติมเงินและคืนเงิน (Cashier) จานวน 4 จุด
10.1 คอมพิวเตอร์ All in One ชนิด Touch Screen หรือ Non-Touch Screen พร้อม
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
10.2 ระบบบัตรเงินสดฯ รองรับการใช้งานบัตรชนิด RFID MIFARE 13.56 MHz
10.3 จอแสดงผลหรือใบเสร็จรับเงินแบบย่อเพือ่ แสดงยอดเงินในการเติมเงินให้ผูร้ บั บริการ
10.4 เครื่องพิมพ์ Thermal Receipt สาหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ
10.5 จัดหาระบบสารองไฟทีส่ ามารถรองรับการทางานไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที
10.6 Switch ขนาด 4 – 8 ports สาหรับเชื่อมต่อระบบเติมเงิน
11 อุปกรณ์สาหรับจุดตัดเงิน ณ ร้านค้า จานวน 35 จุด
11.1 Tablet หรือ Ethernet Terminal พร้อมอุปกรณ์สาหรับวาง ยึด หรือติด
11.2 ระบบบัตรเงินสดฯ รองรับการใช้งานบัตรชนิด RFID MIFARE 13.56 MHz
11.3 เครื่องพิมพ์ Thermal Receipt สาหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ
11.4 จัดหาระบบสารองไฟทีส่ ามารถรองรับการทางานไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที
11.5 Switch ขนาด 4 – 8 ports สาหรับเชื่อมต่อระบบตัดเงิน
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แบบฟอร์มประกอบการเสนอราคา ระบบบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิ กส์ (Cash Card System)
12 ระบบสานักงาน (Back Office System) จานวน 2 จุด
12.1 ซอฟต์แวร์สาหรับระบบสานักงาน
12.2 เครื่องอ่านบัตร RFID MIFARE 13.56 MHz (RFID Card Reader) สาหรับลงทะเบียน
บัตรใหม่
13 ซอฟแวร์ควบคุมระบบเติมเงิน
13.1 ระบบต้องมีคณ
ุ สมบัติ (Features) กาหนดสิทธิ์แบบแยกตามหน้าที่ คือ ลงทะเบียน แก้ไข
และลบผูใ้ ช้งานระบบ
13.2 ระบบต้องกาหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานขาย (Cashier) แต่ละคนได้
13.3 ระบบต้องรองรับเงือ่ นไขการคืนเงินหรือไม่คนื เงิน ได้แก่ กรณีบตั รหมดอายุ /ไม่หมดอายุ
บัตรมีมดั จา/ไม่มมี ดั จา
13.4 ระบบต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถรองรับการชาระเงินแบบ Prepaid ได้
13.5 ระบบต้องสามารถเปลีย่ นบัตรใหม่ โดยย้ายข้อมูลจากบัตรเก่าไปยังบัตรใหม่ได้
13.6 ระบบต้องสามารถตรวจสอบยอดเงินและยอดขายแบบ Real Time ได้ทเ่ี ครื่องแคชเชียร์
เครื่องตัดเงิน และเครื่องสานักงาน
13.7 ระบบต้องสามารถออกรายงานต่างๆ ขัน้ ตา่ ได้ตามรายการ 8 รายการ
13.8 ระบบบัตรเงินสดฯ ต้องสามารถเก็บบันทึก Log การเข้าใช้ระบบ การแก้ไขข้อมูลหลัก และ
การขายและคืนบัตร เพือ่ การตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 90 วัน และต้องสามารถนาออกเป็ น
CSV ไฟล์ (Export log to CSV file)
13.9 ระบบต้องสามารถกาหนดประเภทของบัตรและเงือ่ นไขแยกตามประเภทของบัตรได้
13.10 ระบบต้องสามารถกาหนดหรือไม่กาหนดวันหมดอายุของบัตรได้ตามกลุม่ ประเภทบัตร
13.11 ระบบต้องสามารถกาหนดวันหมดอายุของบัตรได้ทงั้ แบบตามจานวนวันนับจากวันทีซ่ ้อื บัตร
แบบระบุวนั ทีใ่ ช้งานได้เป็ นวันสุดท้าย
13.12 ระบบต้องสามารถตรวจสอบยอดขายของแต่ละร้านค้าแบบ Real Time
13.13 ระบบต้องสามารถปิ ดโดยอัตโนมัตหิ รือผูใ้ ช้งานสามารถปิ ดเองได้ดว้ ย
13.14 ระบบต้องรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
13.15 ระบบต้องมี Activity Log ทีส่ ามารถตรวจสอบได้วา่ มีการเพิม่ ลบ หรือแก้ไขข้อมูล
13.16 ระบบต้องสามารถ Upgrade Firmware หรือ Version Program ได้ตลอดระยะสัญญา
13.17 ระบบต้องสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเครื่องเติมเงิน /ตัดเงินกับโปรแกรมบน
เครื่อง เซิรฟ์ เวอร์ได้
13.18 ระบบต้องสามารถปรับข้อมูลวันที่ (วัน-เดือน-ปี ) และเวลา (ชัว่ โมง:นาที) ของเครื่องอ่าน
บัตรให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยตรวจสอบวันทีห่ รือเวลาของเครื่องเซิรฟ์ เวอร์ตลอดเวลา
13.19 ระบบต้องสามารถส่งอีเมล์หรือการแจ้งเตือนให้ผูด้ ูแลทราบได้ ในกรณีทร่ี ะบบหรืออุปกรณ์
มีปญั หา
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