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Term of reference (TOR)
การคัดเลือกผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลาง (Consolidated Cash Center : CCC) ขอนแก่น
1. ความเป็นมา และวัตถุประสงค์
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายเรื่ องการจัด ตั้ ง ศูน ย์เ งิน สดกลาง (Consolidated Cash
Center : CCC ) โดยมอบหมายสมาคมธนาคารไทยศึกษาการจัดตั้งศูนย์เงินสดกลางของระบบ ซึ่งจะเริ่มต้น
ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง “ศู น ย์ เ งิ น สดกลาง ขอนแก่ น (CCC ขอนแก่ น )” เป็ น แห่ ง แรกในการให้ บ ริก ารด้ านเงินสด
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อยกระดับ ประสิ ทธิภ าพของระบบบริห ารจัดการเงินสดในพื้นที่ศูนย์จัด การธนบัตร ขอนแก่ น
โดยใช้ทรั พยากรร่ ว มกัน เพื่อลดต้นทุน และการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนระหว่างศูนย์จัดการธนบัตร
ขอนแก่น (ศขก.) และศูนย์เงินสดสถาบันการเงิน (ศงส.) ในพื้นที่ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
การจัดเก็บเงินสดสารอง (Holding) และ การขนส่งธนบัตร (Logistics)
(2) เพื่อคัดเลือกและสนับสนุ นผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลาง (CCC Operator) ที่มีแนวทางการบริห าร
จัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องตามนโยบาย ธปท.
(3) เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารศู น ย์ เ งิ น สดกลาง (CCC Operator) ส าหรั บ การเข้ า ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น เพื่อให้บริการสถาบันการเงินในจังหวัดขอนแก่น และบริเวณโดยรอบ
ในงานให้บริการของ ศขก. และ ศงส. ตามที่ ธปท. กาหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 กรณีผู้ประกอบการเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(1) เป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์เงินสด ซึ่งได้แก่ การรับจ่ายธนบัตร การนับคัดธนบัตร และงานที่
เกี่ยวเนื่อง เช่น การรับจ่ายเงินสาขา การจัดการเครื่อง e-Machine การขนส่งธนบัตร เป็นต้น
ทั้งนี้ รวมถึงกรณีทปี่ ระกอบธุรกิจโดยจ้างบุคคลอื่นเข้ามาดาเนินการประกอบธุรกิจศูนย์เงินสดให้
ธนาคารพาณิชย์นั้นด้วย
(2) กรณีเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สานักงานใหญ่จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์
เงินสด ตาม (1) และจะต้องมีหนังสือยืนยันจากสานักงานใหญ่ว่าจะสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว
2.1.2 กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้ให้บริการด้านเงินสด (Cash in Transit : CIT)
(1) เป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์เงินสด ซึ่งได้แก่ การรับจ่ายธนบัตร การนับคัดธนบัตร และงานที่
เกี่ยวเนื่อง เช่น การรับจ่ายเงินสาขา การจัดการเครื่อง e-Machine การขนส่งธนบัตร
(2) เป็ น ผู้ ป ระกอบการ ที่ มี บ ริ ษั ท แม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้ า นเงิ น สดอยู่ ใ นประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรือเป็นสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการด้านเงินสดอยู่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ โดยมีการให้บริการในงานบางประเภทอยู่ในประเทศไทยแล้ว เช่น การขนส่ง การ
ให้บริการแรงงานด้านงานเงินสด ( ยังไม่เคยทางานนับคัดเอง ) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจใช้
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ประสบการณ์ของบริษัทแม่ หรือสานักงานใหญ่ โดยบริษัทแม่หรือสานักงานใหญ่ ต้องยินยอม
และสนับสนุนให้เข้าร่วมการคัดเลือกและเป็นผู้ให้บริการด้านเงินสดต่อไป
2.1.3 กรณีเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมการคัดเลื อกในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)”
แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ยื่น ข้อเสนอในนามของนิติบุคคลใหม่
โดยแสดงข้อตกลงการประกอบธุรกิจของกิจการร่วมค้า และกิจการร่วมค้าสามารถใช้ผลงาน
หรือประสบการณ์การให้บริการด้านเงินสดของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งหรือทุกรายมาใช้
แสดงเป็นผลงานหรือประสบการณ์ของกิจการร่วมค้าที่เข้ารับการคัดเลือกได้
(2) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ยื่นข้อเสนอในนามของผู้เข้าร่ว มค้า
ที่ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายได้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ
แสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ลงนามข้อตกลง
สัญญาระหว่าง ธปท. และผู้รับบริการ รวมถึง เป็นตัวแทนดาเนินธุรกรรมด้านเงินสด ตลอดจน
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการทางานทุกกรณี กิจการ
ร่วมค้าสามารถใช้ผลงานหรือประสบการณ์การให้บริการด้านเงินสดของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว
หรือของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งหรือทุกรายมาใช้แสดงเป็นผลงานหรือประสบการณ์ของ
กิจการร่วมค้าที่เข้ารับการคัดเลือกได้
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกต้องส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามรายการข้อ 6.1.1
2.2 ทุนจดทะเบียน
2.2.1 กรณีผู้ประกอบการเป็น นิติบุคคลในประเทศไทย ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า
30,000,000.- บาท โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้
ออกหรือรับรองไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
2.2.2 กรณีผู้ประกอบการที่ มีบริษัทแม่ประกอบธุรกิจอยู่ ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ตาม 2.1.2 (2)
บริษัทแม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น มีทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วเมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วไม่น้อยกว่า 100,000,000.- บาท (เฉพาะผู้ให้บริการด้านศูนย์เงินสด)
โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ออกหรือรับรองไว้
ให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และบริษัทแม่มีการดาเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับ CIT มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกต้องส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามรายการข้อ 6.1.2
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2.3 ผลงานการให้บริการ
2.3.1 มีผลงานหรือประสบการณ์ด้านการให้บริการ และ/หรือ บริหารศูนย์เงินสด ไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งใน
ประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ มี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (ระดั บ ผู้ จั ด การศู น ย์ เ งิ น สด หรื อ
เทียบเท่า) ที่มีอานาจตัดสินใจที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการ และ/หรือ บริหารงานศูนย์เงินสด
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3.2 กรณีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีบริษัทแม่ประกอบธุรกิจให้ บริการด้านเงินสด
อยู่ต่างประเทศ หรือเป็นสาขาของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการด้านเงินสดอยู่ในต่างประเทศ
ตามข้อ 2.1.2 (2) ต้องมีผลงานหรือประสบการณ์ด้านการให้บริการ และ/หรือ บริหารศูนย์เงินสด ไม่
น้อยกว่า 3 ปี
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกต้องส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามรายการข้อ 6.1.3
3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ
3.1 การให้บริการงานศูนย์เงินสดกลาง
3.1.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการงานด้านเงินสด และ งานที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานที่ระบุไว้ ในข้อ 4
ของเอกสารฉบับนี้
3.1.2 กรณีผู้ให้บริการประสงค์จะให้บริการงานด้านเงินสดที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กาหนดไว้ ในเอกสาร
ฉบับนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 การใช้ทรัพย์สินของ ธปท. เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้านเงินสด ตามขอบเขตงานที่กาหนด
3.2.1 ผู้ให้บริการสามารถเข้าใช้อาคารศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น ธปท. มีขนาดพื้นที่ ที่ ธปท. กาหนด
(เอกสารแนบ 1)
3.2.2 ผู้ให้บริการสามารถใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ ธปท. จัดเตรียมไว้ (เอกสารแนบ 2)
3.2.3 ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานด้านเงินสด โดยใช้ระบบงานศูนย์เงินสดกลาง (CCC System) อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Software Hardware และ Infrastructure) ตาม
รายละเอียดที่ ธปท. กาหนด (เอกสารแนบ 2) กรณีผู้ให้บริการประสงค์จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี อื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ ธปท. จัดเตรียมไว้ ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
3.2.4 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เกิ ด จากการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของ ธปท. ตามที่ ร ะบุ ใ น
ข้อ 3.2.1 3.2.2 และ 3.2.3 ตามอัตราที่ ธปท. กาหนด (เอกสารแนบ 3)
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3.3 การเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
3.3.1 ผู้ให้บริการต้องเสนออัตราการให้บริการเป็นเงินบาทที่ไม่เกินกว่าอัตราที่ ธปท. ระบุไว้เป็นราคา
มาตรฐานตามรายละเอียดใน TOR ฉบับนี้ (เอกสารแนบ 4) ทั้งนี้ ให้เสนอราคารวม และ ราคาต่อ
หน่วย และ/หรือ ราคาต่อรายการ โดยราคาดังกล่าวต้องรวมค่าดาเนินการ (ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอื่น ๆ ทุกประเภท (ถ้ามี) ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว
3.3.2 ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ ตามอัตราที่ผู้ ให้บริการ และผู้ใช้บริการ
ตกลงร่ ว มกัน ทั้งนี้ ค่าบริ การที่เรียกเก็บจะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าบริการที่เสนอในข้อ 3.3.1
เว้นแต่เป็นอัตราค่าบริการอันเกิดจากการให้บริการที่มีความต้องการสูงกว่ามาตรฐานจากที่ระบุไว้
ในข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้นใน TOR ฉบับนี้ หรือให้บริการนอกเหนือขอบเขตที่ต้องได้รับ
อนุ ญาตจาก ธปท. ตามข้อ 3.1.2 และเป็นไปตามความตกลงร่ว มกันระหว่างผู้ ให้ บริการ และ
ผู้ใช้บริการ เป็นรายกรณีไป
3.4 การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ
ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อตกลงการให้บริการ
ที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยการชดใช้ค่าเสียหายจะคิดเป็นเงินในอัตราไม่เกิน 1 เท่า
ของค่าบริการต่อหน่วย หรือ คิดจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และ
ผู้ใช้บริการ
4. ขอบเขตงาน รายละเอียดการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้น
4.1 การบริหารจัดการด้านธนบัตร : งานหลัก
4.1.1 งานรับจ่ายธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินต่างประเทศ
รายละเอียดการให้บริการ
(1) ให้บริการธุรกรรมด้านธนบัตรกับธนาคารสมาชิก ผู้ใช้บริการตามที่ ธปท. กาหนด ในฐานะ
ผู้บริหารจัดการศูนย์เงินสดกลาง และ จัดสรรธนบัตรให้แก่ ศูนย์เงินสด , สาขาธนาคาร, ลูกค้า
ธนาคาร, เอทีเอ็ม และอื่น ๆ ตามคาสั่งของธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ
(2) บริ ห ารจั ด การ การเข้ า ฝาก-ถอนธนบั ต รที่ ชั ด เจน สามารถระบุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และ/หรื อ
ผู้ดาเนินการส่งมอบและรับมอบได้
(3) ดาเนินการฝาก-ถอนธนบัตร ภายใต้ระบบควบคุมการปฏิบัติงาน เช่นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
(4) รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยของ Seal ต่าง ๆ ที่บรรจุธนบัตร รวมถึงยิง Barcode
เพื่อฝากและถอนธนบัตรให้ผู้ใช้บริการและลูกค้า
(ก) ฝาก-ถอนธนบัตร ศงส. : ธนบัตรที่นับคัดแล้ว จะรับธนบัตรเป็นระดับห่อ
(ข) ฝาก-ถอนธนบัตร สาขา/e-Machine : ธนบัตรที่ยังไม่นับคัด จะรับธนบัตรเป็นถุงบรรจุเงิน
(5) รับผิดชอบการขนย้ายธนบัตรจากบริเวณพื้นที่งานฝาก-ถอนธนบัตร ไปยังห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บ
หรือไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน
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(6) จัดทาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รายงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับคัดเลือก
สาหรับให้พนักงานของผู้ได้รับคัดเลือก โดยให้ผู้ใช้บริการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความ
เหมาะสม
(7) หากผู้ให้บริการรับจ่ายธนบัตร ส่งผลให้มีปริมาณ และ มูลค่า ธนบัตรไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามปริมาณและมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
(8) กรณีการให้ บ ริ การเหรียญกษาปณ์ และเงินต่างประเทศ ให้ อยู่ภ ายใต้การตกลงระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ
ข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้น
(1) งานรับธนบัตร :
(ก) ให้บริการรับฝากธนบัตรตามคาสั่งของผู้ใช้บริการ
(ข) ให้บริการนาเงินเข้าฝากบัญชี Current account (CA) ของผู้ใช้บริการ ภายในวันทาการ
ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้บริการนาเงินเข้าฝากหลังเวลา 16.00 น. ผู้ให้บริการสามารถนาเงินเข้า
ฝากบัญชี CA ได้ในวันทาการถัดไป
(2) งานจ่ายธนบัตร : ให้บริการจ่ายธนบัตรแก่ผู้ใช้บริการได้ภายในวันที่ทารายการ ยกเว้นกรณี
ที่ผู้ใช้บริการทารายการถอนเงินจากบัญชี CA หลังเวลา 15.30 น. ผู้ให้บริการสามารถจ่าย
ธนบัตรได้ในวันทาการถัดไป
4.1.2 งานคัดนับธนบัตร และ การทาลายโดยเครื่องนับคัดธนบัตร
รายละเอียดการให้บริการ
(1) นับคัดธนบัตรให้กับธนาคารสมาชิก ผู้ใช้บริการ และ ธปท. ในฐานะผู้ให้บริการตามมาตรฐานที่
ธปท. กาหนด (เอกสารแนบ 5)
(ก) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดหาเครื่องจักรมาใช้งานเพิ่มเติม โดยต้องเป็นเครื่องจักรนับคัดที่มี
ความสามารถในการนับคัด (machine specification) ไม่ต่ากว่า 30 มัด/ชั่วโมง อย่าง
น้อยจานวน 1 เครื่อง เพื่อรองรับภาระงานได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้ ใช้บริการ
โดยเครื่องจักรคัดนับที่ผู้ได้รับคัดเลือกนามาใช้งานเพิ่มเติมนั้น ต้องมีประสิทธิภาพการคัด
นับได้ตามมาตรฐานที่ ธปท. กาหนด
(ข) การตรวจนับธนบัตรด้วยเครื่องจักรนับคัด โดยผู้ปฏิบัติงานของผู้ได้รับคัดเลือก กาหนดให้
ใช้งานเครื่องจักรนับคัดขนาดใหญ่ (BPS-M7) ที่ ธปท. จัดเตรียมให้ เป็นลาดับแรก เพื่อ
เป็นการลดภาระงานในการทาลายธนบัตรด้วยเครื่องจักรทาลาย (Offline)
(2) นับคัดธนบัตรที่ยังไม่ผ่านการนับคัด (Unsort) ที่ธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการนาส่งตามเงื่อนไขที่
ตกลงร่วมกัน ภายใต้ระเบียบที่ ธปท. กาหนด
(3) นับคัดธนบัตรตัวเสีย (Unfit) ที่รับจากศูนย์เงินสดสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใช้บริการนับคัดของ
ศูนย์เงินสดกลาง ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของ ธปท. ให้นับคัดในเวลาทาการเท่านั้น (08.00 16.00 น.) เว้นแต่ได้รับการยินยอมจาก ธปท. หรือเมื่อเริ่มใช้ CCC System แล้วผู้ให้บริการ
สามารถดาเนินการนับคัดได้โดยไม่ระบุช่วงเวลา และดาเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ชนิดราคา 1000 บาท และ 500 บาท
ภายใน 15 วัน
(ข) ชนิดราคา 100 บาท
ภายใน 20 วัน
(ค) ชนิดราคา 50 บาท และ 20 บาท
ภายใน 25 วัน
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(4) รับผิดชอบจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนบัตร ในกระบวนการนับคัดอันเกิดขึ้นกับเครื่องจักรนับ
คัดของ ธปท. อาทิ การบันทึกโดยไม่ทาลายธนบัตร และ การทาลายธนบัตรโดยไม่บันทึก ซึ่ง ผู้
ได้รับคัดเลือกต้องดาเนินการตามพิธีปฏิบัติที่ ธปท. กาหนด โดย ธปท. จะช่วยสนับสนุนในงาน
ช่างตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้เครื่องจักรนับคัดสามารถกลั บมาดาเนินการได้
ตามปกติ
(5) ตรวจนับธนบัตรตามขั้นตอนพิธีปฏิบัติที่กาหนดร่วมกันระหว่าง ธปท. กับ ผู้ได้รับคัดเลือก โดย
การตรวจนับธนบัตรต้องได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด
(ก) ธนบัตรที่ผ่านการตรวจนับจะต้องมีจานวนธนบัตร (ตัวดี ตัวเสีย ทาลาย) เมื่อรวมกันแล้ว
จะต้องถูกต้องครบถ้ว นเท่า กับจานวนธนบัตรที่รับ มอบไปทุก ครั้ง เว้นแต่ พบธนบัต ร
บกพร่ อง (ขาด-เกิน จานวน ช ารุด ปลอม ปนชนิดราคา) โดยต้องส่ งรายงานเอกสาร
หลักฐาน และต้องทวนสอบก่อนการส่งมอบให้ ธปท.
(ข) กรณีที่พบธนบัตรบกพร่อง (ขาด-เกินจานวน ชารุด ปลอม ปนชนิดราคา) ในขั้นตอนการ
นับคัด ผู้ได้รับคัดเลือกต้องระบุสาขาที่นาส่งธนบัตรบกพร่องและแจ้งให้ธนาคารสมาชิก
เจ้าของธนบัตรทราบทันที และเรียกเก็บหรือส่งคืนธนบัตรที่ตรวจพบ (ตามแต่กรณี) กับ
ธนาคารสมาชิกเจ้าของธนบัตรในการรับ -ส่งธนบัตรเที่ยวถัดไปพร้อมนาส่งหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
(ค) กรณีผู้ได้รับคัดเลือกนาส่งธนบัตรที่ผ่านการนับคัดให้ ธปท. เพื่อฝากตามคาสั่งของธนาคาร
สมาชิกผู้ใช้บริการ หากปรากฏว่ามีความผิดปกติของธนบัตรที่นาส่งดังกล่าว เช่น ขาด
จานวน เกินจานวน ชารุด ปลอม เป็นต้น ให้ความรับผิดชอบตกอยู่กับผู้ได้รับคัดเลือก
ทั้งนี้ ธปท. จะสุ่มตรวจทานผลการนับคัดธนบัตรทั้งธนบัตรตัวดี และตัวเสียที่ได้จากการ
นับคัด
(ง) หากตรวจพบปริมาณธนบัตรไม่ครบจานวน (ขาดจานวน) จากกลุ่มธนบัตร
ธนบัตรตัวดี จากผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ได้รับคัดเลือกต้องชดใช้เต็มมูล
ค่าที่ตรวจพบภายในระยะเวลาหลังจากตรวจพบ 3 วัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
ธนบัตรตัวเสีย จากผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ได้รับคัดเลือกต้องชดใช้เต็มมูล
ค่าที่ตรวจพบภายในระยะเวลาหลังจากตรวจพบ 1 วัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(6) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องตรวจคุณภาพเครื่องจักรตามขั้นตอนที่ ธปท. กาหนด ก่อนการทางาน
ทุกครั้งต่อผลัดการทางาน (Audit Mode) โดยต้องส่ง Audit report ให้ ธปท. ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้ร่วมกัน (เอกสารแนบ 6)
(7) ผู้ได้รับคัดเลื อกต้องคัดแยกธนบัตรตัว ดี ตัวเสีย บกพร่อง (ชารุด ปลอม) และรายงานการ
ทาลายธนบัตรด้วยเครื่องจักรนับคัด ธปท. ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กาหนดร่วมกัน
(8) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องบรรจุธนบัตรตัวดี (ปิดผนึก) ลงในบรรจุภัณฑ์ และติด Barcode ตาม
มาตรฐานที่ ธปท. กาหนด ส่วนธนบัตรตัวเสียให้รัดมัด และจัดเก็บตามที่กาหนด
(9) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้ในการนับคัด
ธนบัตร เช่น สายรัดมัดธนบัตร ห่อบรรจุภัณฑ์ธนบัตร เป็นต้น
(10) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องบันทึกข้อมูลการนับคัดธนบัตรตามมาตรฐานที่ ธปท. กาหนด
(11) ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กต้ อ งท ารายงานการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง หมด และยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ
ดาเนินงานที่ไม่สามารถพิสูจน์ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
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(12) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องแจ้งปัญหาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานตรวจนับธนบัตรที่
ชารุดให้ ธปท. ทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไข
(13) ผู้ ได้รั บ คัดเลื อกต้องท าความสะอาดเครื่ องจั กรนับ คัดหลั ง การปฏิบัติ งานทุก ครั้งที่ ใ ช้ ง าน
ตามขั้นตอนที่ ธปท. กาหนด
(14) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่
ทางานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
(15) ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กต้ อ งตรวจนั บ / คั ด คุ ณ ภาพเงิ น สด ด าเนิ น การภายใต้ ร ะบบควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
(16) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดทาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รายงาน และมาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ได้รับคัดเลือก สาหรับให้พนักงานของผู้ได้รับคัดเลือก โดยผู้ใช้บริการอาจสามารถพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(17) ผู้ได้รับคัดเลือกส่งรายงานผลการนับคัดธนบัตรที่ยังไม่ผ่านการนับคัด (unsort) ให้ธนาคาร
สมาชิกผู้ใช้บริการตามเวลาที่กาหนด
ข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้น
(1) ธนบัตรชนิดราคา 1000 500 100 บาท ที่รับเข้าภายใน 20.00 น. ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
04.00 น. และปรับปรุงรายการเงินสดขาด-เกิน แล้วเสร็จภายใน 09.00 น. ของวันทาการ
ถัดไป
(2) ธนบัตรชนิดราคา 50 20 บาท ที่รับเข้าภายใน 20.00 น. ดาเนินการแล้วเสร็จและปรับปรุง
รายการเงินสดขาด-เกิน แล้วเสร็จภายใน 09.00 น. ของวันทาการถัดไป
(3) กรณีปริมาณธนบัตรรับฝากมากกว่า 1,700 มัด ที่รับเข้าภายใน 20.00 น. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 16.00 น. ของวันทาการถัดไป
4.1.3 งานบริหารงานห้องมั่นคง
ห้องมั่นคงศูนย์เงินสดกลาง ฯ (ห้องมั่นคง CCC)
(1) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องใช้งานระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ( Automated Storage and Retrieval
System : AS/RS ) ของ ธปท. ตามรายละเอียด ดังนี้
(ก) เพื่อการจัดเก็บธนบัตรที่ยังไม่ผ่านการนับคัด ( Unsort ) ของลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดย
ต้องสามารถแยกสถาบันการเงิน ตามชนิดราคา ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
(ข) เพื่อการจัดเก็บธนบัตรของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ที่ผ่านการนับคัดโดยผู้ให้บริการแล้ว โดย
สามารถจัดเก็บธนบัตรของธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการรวมกัน โดยต้องมีบัญชีในการบริหาร
จัดการแยกรายสถาบันการเงิน
(2) การนาเงินเข้า-ออก จากห้องมั่นคงต้องดาเนินการภายใต้กล้องวงจรปิดซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล
ได้อย่างน้อย 90 วัน มีระบบควบคุมการผ่าน (Access Control)
(3) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องกระทบยอดเงินคงคลังกับรายงานยอดเงินสดคงเหลือสิ้นวันจากระบบงาน
ศูนย์เงินสดกลาง (CCC System) พร้อมลงลายมือชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ และส่งรายงาน
ยอดเงินสดคงเหลือให้ธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นรายธนาคารตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ร่วมกัน
(4) ธนบัตรที่จัดเก็บในห้องมั่นคง CCC จะจัดเก็บเฉพาะ ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน ธนบัตรที่รอการนับ
คัด ธนบัตรพร้อมจ่าย ธปท. และธนบัตรรอนาฝากเข้าห้องมั่นคง ธปท.
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(5) กรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงการบันทึกลงบัญชี CA ธปท.จะสร้างรายการปรับยอด
การบันทึกลงบัญชี CA ตามยอดธนบัตรที่ได้จากการนับคัด (ตัวดี / ตัวเสีย / ทาลาย) เพื่อให้
ธนาคารสมาชิกอนุมัติการบันทึกลงบัญชี CA ให้ถูกต้อง ภายใน 10.00 น.
(6) กรณีปริมาณธนบัตรรับฝากมากกว่า 1,700 มัด ซึ่งไม่สามารถนับคัดให้แล้วเสร็จภายใน 9.00
น. ของวันทาการถัดไป (D+1) หากภายหลังผลการนับคัดธนบัตรพบธนบัตรขาด-เกินจานวน
จะปรับปรุงการบันทึกลงบัญชี CA ภายใน 10.00 น.ของวันทาการถัดไป (D+2)
(7) ธนบัตรตัวดีที่ผ่านการนับคัดแล้วไม่สามารถรวบรวมให้ครบห่อได้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องดูแล
และควบคุมการจัดเก็บในกรงธนบัตรเศษ เพื่อรอรวบรวมให้ครบและนาส่งให้ ธปท.
(8) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการบริหารธนบัตร รวมถึงยอดเบิก และ/หรือ ถอนเงินจาก
บัญชี CA ของธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีธนบัตรเพียงพอให้สามารถใช้
หมุนเวียนได้ในวันต่อไป
(9) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดทาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการให้บริการของผู้ได้รับ
คัดเลือก สาหรับให้พนักงานของผู้ได้รับคัดเลือก โดยผู้ใช้บริการอาจสามารถพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(10) มีการจัดทาประกันภัยเงินสดคุ้มครองทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ และทรัพย์สินของ ธปท. ที่อยู่ในห้องมั่นคง CCC ผู้ได้รับคัดเลือก
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง (เอกสารแนบ 3)
ห้องมั่นคง ธปท.
(1) ธนบัตรที่จัดเก็บในห้องมั่นคง ธปท. จะจัดเก็บเฉพาะธนบัตรใหม่ และ ธนบัตรที่ฝากเข้าบัญชี
CA เท่านั้น (ธนบัตรตัวดี และธนบัตรรอทาลาย)
(2) สาหรับงานภารกิจขนส่งธนบัตรใหม่จากศูนย์จัดการธนบัตร ธปท. มายังศูนย์เงินสดกลางนั้น
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดเตรียมแรงงานให้เพียงพอ เหมาะสม เพื่อขนย้ายธนบัตรใหม่ดังกล่าว
ไปยังห้องมั่นคง ธปท.
4.1.4 งานจัดการเงินสาขา
งานรับเงินสาขา
(1) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยของ Seal และถุงบรรจุเงิน
(2) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของจานวน และประเภทเงิน
(3) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการลาเลียงธนบัตรไปยังห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บ หรือไปยัง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
งานจ่ายเงินสาขา
(1) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมเงินจ่ายสาขา รวมถึงบรรจุลงถุงบรรจุเงิน
(2) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของจานวน และประเภทเงิน
(3) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยของ Seal และถุงบรรจุเงิน
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4.1.5 งานจัดการเงินเครื่อง e-Machine
รายละเอียดการให้บริการ
(1) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้จัดเงินสดสาหรับบรรจุตู้ e-Machine ตามจานวนและชนิดราคา
ที่ธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการกาหนด
(2) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ตรวจนับเงินคืนจากกล่องเงินเอทีเอ็ม (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน
(3) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ตรวจนับเงินคืนจากเครื่อง CDM มาจัดรวบรวมและจัดเตรียม
เพื่อนาส่งไปนับคัด
(4) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องรับผิดชอบงานบริหารกล่องและกุญแจเครื่อง e-Machine โดยมีการจัดเก็บ
ที่สามารถแยกตามธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ
(5) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดทาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รายงานและมาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ได้รับคัดเลือก สาหรับให้พนักงานของผู้ได้รับคัดเลือก โดยผู้ใช้บริการอาจสามารถพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
ข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้น
(1) การบรรจุกล่องเงินเครื่อง e-Machine
รอบปกติ: ผู้ใช้บริการส่งคาสั่งภายในเวลา 18.00 น. ของวันทาการก่อนหน้า (D-1) และผู้
ให้บริการดาเนินการบรรจุเงินเสร็จภายใน 06.00 น. ของวันถัดไป (D)
รอบพิเศษ: ผู้ใช้บริการส่งคาสั่งภายในเวลา 10.00 น. ของวันทาการ (D) ภายในรัศมี 50 กม.
(2) การถอดกล่องเงินเครื่อง e-Machine
รอบปกติ: ผู้ใช้บริการส่งคาสั่งภายในเวลา 18.00 น. ของวันทาการก่อนหน้า (D-1) และผู้
ให้บริการตรวจนับและจัดทารายงานแล้วเสร็จภายใน 21.00 น. ของวันทาการ (D)
รอบพิเศษ: ผู้ใช้บริการส่งคาสั่งภายในเวลา 10.00 น. ของวันทาการ (D) ภายในรัศมี 50 กม.
ผู้ให้บริการตรวจนับและจัดทารายงานแล้วเสร็จภายในวันทาการ (D)
4.2 การบริหารจัดการด้านธนบัตร : งานสนับสนุนรองรับการบริการเพิ่มเติม
4.2.1 งานขนส่งเงินสาขา
รายละเอียดการให้บริการ
(1) การรับเงินสาขา : ผู้ได้รับคัดเลือกต้องให้บริการรับธนบัตรจากสาขาธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ
ในวันทาการ และภายในเวลาเปิดทางานของสาขาแต่ละแห่ง หรือ ภายในเวลาที่สาขาปิดแล้ว
ไม่เกิน 30 นาที
(2) การส่งเงินสาขา : ผู้ได้รับคัดเลือกต้องให้บริการส่งธนบัตรให้สาขาธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ
ภายในเวลาที่ตกลงร่วมกันกับธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ
(3) ธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการจะแจ้งความต้องการรับ-ส่งธนบัตรให้ผู้ได้รับคัดเลือกทราบล่วงหน้า
ภายในกาหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน
(4) กรณีที่สาขามีการเปลี่ยนแปลงจานวนธนบัตรที่นาส่ง ธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการต้องแจ้ง
ปรับแก้ไขในระบบ CCC system
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(5) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดหาถุงบรรจุเงินที่มี Seal นิรภัยสาหรับล็อคปากถุง ที่มีรหัส Barcode
และ/หรือ หมายเลขควบคุมเพื่อใช้ในการตรวจรับถุงบรรจุธนบัตร ให้เพียงพอ เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
(6) กรณีที่ถุงเงินมีสภาพชารุดเสียหาย หรือมีร่องรอยการเปิด หรือหมายเลข Seal ไม่ตรงกับที่
บันทึก ณ จุดส่งมอบเงิน ผู้ได้รับคัดเลือกต้องแจ้งธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการทราบโดยทันทีและ
ร่วมกันตรวจสอบ
(7) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดทาประกันภัยคุ้มครองเงินสดทั้งระบบการให้บริการ
(8) กรณีการให้บริการขนส่งซองธนบัตรชารุด ให้อยู่ภายใต้การตกลงระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ
ข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้น
(1) ผู้ให้บริการนาส่งเงินให้สาขาธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการภายในเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ให้บริการรับเงินจากสาขาธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการภายในเวลาที่สาขาปิดแล้วไม่เกิน 30
นาที
4.2.2 งานให้บริการขนส่งเงินและการดูแล เครื่อง e-Machine
รายละเอียดการให้บริการ
(1) การบรรจุและเปลี่ยนกล่องเงิน/การเติมเงิน/การเก็บกล่องเงิน เครื่อง e-Machine โดย
ให้บริการนาเงินสดที่บรรจุกล่องเงิน e-Machine เรียบร้อยจากศูนย์เงินสด ไปเปลี่ยนที่เครื่อง
e-Machine ของธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ พร้อมรับกล่องเงินจากเครื่อง e-Machine มา
ส่งคืนที่ศูนย์เงินสดเพื่อตรวจนับเงินคืนตามกระบวนการต่อไป
(2) การให้บริการ First line service (1st) : การแก้ไขเครื่อง e-machine เบื้องต้น
(3) การให้บริการ Second line service (2nd) : การดูแล แก้ไขเครื่อง e-Machine และ/หรือ
อานวยความสะดวกให้ช่างเทคนิคที่เข้าซ่อมเครื่อง e-Machine
(4) การให้บริการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance: PM)
(5) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดทาประกันภัยคุ้มครองเงินสดทั้งระบบการให้บริการ
ข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้น
(1) การบรรจุและเปลี่ยนกล่องเงิน/การเติมเงิน/การเก็บกล่องเงิน เครื่อง e-Machine รอบปกติ
(ผู้ใช้บริการส่งคาสั่งภายในเวลา 18.00 น. ของวันทาการก่อนหน้า หรือ ส่งคาสั่งเร่งด่วน
ภายใน 07.00 น. ของวันทาการ)
ผู้ให้บริการต้องบรรจุและเปลี่ยนกล่องเงิน/เติมเงิน/เก็บกล่องเงินเครื่อง e-Machine แล้วเสร็จ
ภายใน 18.00 น. ของวันทาการ (D)
(2) การบรรจุและเปลี่ยนกล่องเงิน/การเติมเงิน/การเก็บกล่องเงิน เครื่อง e-Machine รอบพิเศษ
(ไม่อยู่ในรอบการขนส่งปกติ) ผู้ให้บริการต้องบรรจุและเปลี่ยนกล่องเงิน/เติมเงิน/เก็บกล่องเงิน
เครื่อง e-Machine ที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 50 กม. แล้วเสร็จภายใน 20.00 น. ของวันทาการ (D)
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(3) การให้บริการดูแลรักษาเครื่อง e-Machine ได้แก่ First line service (1st) และ Second line
service (2nd)
รายการเงื่อนไข
รอบที่ 1
รอบที่ 2
เวลาส่งคาสั่งของผู้ใช้บริการ (cut
ภายใน 07.30 น.
ภายใน 11.00 น.
of time)
ระยะทางเข้าถึงเครื่อง eไม่กาหนด
ไม่เกิน 50 กิโลเมตร
Machine
รายการเงื่อนไข
รอบที่ 1
รอบที่ 2
จานวนเครื่อง e-Machine ที่
ไม่เกิน 5% ของจานวนเครื่อง ต่อวัน (รวม 1st และ
ให้บริการต่อวัน
2nd line service)
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 18.00 น.
ภายใน 20.00 น.
ระยะเวลาจัดส่งรายงานการ
ภายในวันที่ส่งคาสั่ง (D) ภายในวันที่ส่งคาสั่ง (D)
ให้บริการ
หมายเหตุ :
1. First line service (1st) หมายถึง บริการแก้ไขความขัดข้องเบื้องต้น ที่ไม่จาเป็นต้องใช้
บริการจาก service provider
(การเติมกระดาษ Slip , ธนบัตร กระดาษ Slip บัตรพลาสติก สมุดบัญชี ติดในเครื่อง ,
การแก้ไขปัญหาเครื่องจากความขัดข้องของ hardware software network และ ระบบ
ไฟฟ้า)
2. Second line service (2nd) หมายถึง บริการแก้ไขความขัดข้องที่นอกเหนือจาก first
line service และมีความจาเป็นต้องใช้บริการจาก service provider
3. การใช้บริการรอบที่ 2 : หากผู้ใช้บริการต้องการรับบริการเครื่อง e-Machine ที่มี
ระยะทางเกิน 50 กม. ผู้ใช้บริการจะทาความตกลงกับผู้ให้บริการเป็นรายกรณี
4. ข้อตกลงการให้บริการเบื้องต้นนี้ อยู่ภายใต้การใช้บริการเครื่อง e-Machine 100%
(4) การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance: PM)
ผู้ให้บริการต้องจัดทาแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกันสาหรับเครื่อง e-Machine ของธนาคาร
สมาชิกผู้ใช้บริการล่วงหน้า เป็นรายเดือน และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยผู้ให้บริการต้อง
ดาเนินการ PM เครื่อง e-Machine ให้แล้วเสร็จภายใน 2-4 ชม. ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความตก
ลงระหว่างผู้ให้บริการและธนาคารสมาชิกผู้ใช้บริการ
4.3 การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.3.1 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมีการควบคุม – รักษาการณ์ การผ่านเข้า-ออก ของบุคคล สิ่งของ และยานพาหนะ
ตลอดจนมีกระบวนการอนุญาต, ควบคุมและติดตามผู้ปฏิบัติงาน / ผู้มาติดต่อ
4.3.2 ผู้ได้รับคัดเลือกต้อง สังเกต ตรวจสอบ ดูแลอานวยความสะดวก การผ่านเข้า -ออกบุคคล และ
ยานพาหนะที่เข้ามาทาธุรกรรม ที่ได้รับสิทธิการผ่านเข้า -ออก โดยตรวจสอบจากข้อมูลผู้ที่ได้รับ
อนุญาตจากระบบข้อมูลที่กาหนด
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4.3.3 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยประจาการในห้องควบคุมทุกวัน
ตลอด 24 ชม. เพื่อตรวจติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้ว ยเครื่องมือ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงการสอบกลับ
เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบควบคุมการผ่าน (Access Control), ระบบ Fire Alarm
4.3.4 จัดทาทะเบียนตัวอย่างรูปถ่าย ลายมือชื่อ สาหรับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ของ
CCC และส่งมอบให้กับ ธปท.
4.3.5 ผู้ไ ด้รับ คัด เลือ กต้อ งกาหนดสิท ธิ์ก ารผ่า นเข้า ถึง เขตพื้น ที่ต่า ง ๆ อย่า งเหมาะสม และควบคุม
(Access Control) ตลอดจนจัดการสิทธิในบัตรอนุญาตที่ใช้ เข้า-ออกประตูต่าง ๆ ทั้งภายในอาคาร
ภายนอกอาคารและบริเวณโดยรอบ เฉพาะในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของผู้ได้รับคัดเลือก
4.4 การควบคุมดูแลทาความสะอาดพื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบ
4.4.1 ผู้ ได้รั บ คัดเลื อ กต้อ งดูแลรั กษา และทาความสะอาดพื้น ที่ภ ายในอาคารให้ อยู่ ในสภาพสะอาด
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4.4.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดูแลทัศนียภาพ และพื้นที่โดยรอบอาคารให้สะอาด เรียบร้อย และสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอยู่เสมอ
4.5 การบริหารจัดการอื่น ๆ
4.5.1 การควบคุมดูแล พนักงาน
(1) จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และ ปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการทางานของ
ศูนย์เงินสดกลาง
(2) จัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตามข้อกาหนดและขอบเขตการทางาน
เพื่อให้สามารถควบคุมติดตาม การทางานได้เมื่อมีเหตุการณ์จาเป็น
(3) ในกรณีที่ ธปท. พบ หรือมีข้อร้องเรียน เรื่องพนักงานของผู้ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ไม่เหมาะสม หรือ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ไม่มีความสามารถ ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดให้
มีการสืบทราบข้อเท็จจริง และมีการเปลี่ยนตัวพนักงานดังกล่าวทันที หากมีเหตุอันควร โดยไม่
มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.5.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดทาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รายงาน และมาตรฐานของผู้ได้รับคัดเลือก
สาหรับพนักงาน โดย ธปท. มีสิทธิ์ขอเรียกดูและปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(2) ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กล้องวงจรปิดที่มีความครอบคลุม สามารถติดตาม
เส้นทางการขนส่งธนบัตรจากจุดรับ-ส่ง ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนจัดเก็บเงินได้
ตลอดเส้นทาง และสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างน้อย 90 วัน
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4.6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานงานของ ธปท.
4.6.1 ผู้ ได้รั บ คัดเลื อกต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานศูนย์เงินสดกลาง ตามที่ ธปท. กาหนด (เอกสารแนบ 7)
4.6.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดการและบริหารงานด้านบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานเบื้องต้นตามที่ ธปท. กาหนด (เอกสารแนบ 8)
4.6.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องกาหนดระดับการให้บริการ (Service level agreement: SLA) ที่เหมาะสม
เพื่อการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและเท่าเทียมกันของผู้ใช้บริการ
4.6.4 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการให้บริการ โดย
กาหนดแผนดาเนินงานเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อาทิเช่น
(1) การสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Call tree)
(2) แผนดาเนินการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมระบุวิธีการทดสอบ และหลักฐานรายการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) ดังนี้
(ก) กรณีเกิดอุทกภัย
(ข) กรณีเกิดอัคคีภัย
(ค) กรณีเกิดพนักงานประท้วง (Strike)
(ง) กรณีเกิดจลาจล
(จ) กรณีเกิดโรคระบาด
(3) แนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการศูนย์เงินสดเพื่อรองรับบริการแต่ละประเภท ซึง่
ได้แก่ งานรับจ่ายธนบัตร งานนับคัดและทาลาย งานจัดการเงินสาขา งานจัดการเครื่อง eMachine และงานขนส่ง กรณีไม่สามารถเปิดศูนย์ CCC ขอนแก่นได้ตามปกติ โดยต้องสามารถ
รองรับปริมาณงานได้ทั้งหมด
4.6.5 ผู้ให้บริการต้องอานวยความสะดวกแก่ ธปท. หรือ ผู้แทนที่ ธปท. มอบหมาย เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
(1) การปฏิบัติงานในพื้นที่ (On-site monitoring) ตามเวลาและความถี่ ที่ ธปท. กาหนด โดยแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
(2) ผลการปฏิบัติงานผ่านการใช้ข้อมูลในระบบงาน หรือ ข้อมูลที่นาส่ง ธปท. ตามรูปแบบที่
กาหนด (Off-site monitoring)
(3) การสุ่มตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise check)
4.6.6 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มี ช่องทางการรับ-ส่งคาร้อง หรือ การให้ข้อมูลย้อนกลับ ระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกากับดูแล
4.6.7 ผู้ให้บริการต้องรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ ไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือ
จากที่ได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
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5. ระยะเวลาการให้บริการ
ธปท. อนุญาตการเป็นผู้ให้บริการศูนย์ เงินสดกลาง ขอนแก่น ได้ เป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกาหนด
หากประสงค์จะดาเนินการต่อ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกใหม่ โดยผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกจะต้องไปทาสัญญาให้บริการกับผู้ใช้บริการแต่ละรายอีกครั้งตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
6. เอกสารประกอบการคัดเลือก
ผู้ เข้ารั บ การคัดเลื อกต้องจั ดทาและนาส่ งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายการที่กาหนดไว้
ด้านล่างนี้ กรณีที่จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนทุกข้อ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาคัดเลือก โดยเอกสารจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ซอง และมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 ซอง 1 : แสดงคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
6.1.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติทั่วไป
(1) ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.1.1(2) ต้องมีเอกสารยืนยันจาก สานักงาน
ใหญ่ว่าจะสนับสนุนการประกอบธุรกิจของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ด้วย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.1.2(2) บริษัทแม่หรือสานักงานใหญ่ ต้องมี
เอกสารยินยอมและสนับสนุน การเข้าร่วมการคัดเลือกและเป็นผู้ให้บริการด้านเงินสดเพิ่มขึ้น
ด้วย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้าหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและกาหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก เพิ่มขึ้นด้วย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
6.1.2 เอกสารแสดงทุนจดทะเบียน
(1) สาเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไว้
ให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(2) สาเนาหนังสือเพิ่มทุน-ลดทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.2.2 บริษัทแม่หรือสานักงานใหญ่ ต้องมี
สาเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนจากหน่วยราชการ รับรองไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึง
วันที่ยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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6.1.3 เอกสารแสดงผลงานการให้บริการ
เอกสารแสดงรายละเอี ย ดประสบการณ์ ก ารท างานขององค์ ก รทั้ ง ในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ หรือ CV ของผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้จัดการศูนย์เงินสด หรือเทียบเท่า) มีอานาจ
ตัดสินใจที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการ และ/หรือ บริหารงานศูนย์เงินสด
6.1.4 เอกสารแสดงแผนดาเนินธุรกิจ
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดทาและเสนอแผนดาเนินธุรกิจ (เอกสารแนบ 9) การบริหารจัดการ
รวมถึงการจัดการด้านบุคลากรที่แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในการ
ดาเนินการให้บริการศูนย์เงินสดกลาง และอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือก โดย
ต้องมีรายละเอียดหัวข้อนาเสนอ ดังนี้
(1) บทสรุปผู้บริหาร
(2) ความเป็นมาของกิจการ
(3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(4) รายละเอี ย ดการให้ บ ริ ก าร ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก าร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการในธุรกิจ
(5) แผนการบริ ห ารจั ด การองค์ กร ที่แสดงให้ เห็ นถึ ง ความพร้ อ มและแนวทางบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ด้านบุคลากร ด้านการเงินการ
ลงทุน พร้อมระบุจานวนที่มีหรือสามารถจัดหาให้มีได้
6.1.5 เอกสารสรุปคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความพร้อมการให้บริการ
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดทาและนาส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุให้
ครบถ้วนทุกข้อ (เอกสารแนบ 10)
6.1.6 เอกสารแสดงแผน BCP
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดทาและนาส่งเอกสาร ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 4.6.4
หมายเหตุ : กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ให้สามารถใช้ เอกสารแสดงทุนจด
ทะเบียน (ข้อ 6.1.2) เอกสารแสดผลงานการให้บริการ (ข้อ 6.1.3) เอกสารแสดงแผนดาเนินธุรกิจ (ข้อ
6.1.3) และเอกสารแสดงแผน BCP (ข้อ 6.1.4) ของบริษัทแม่หรือสานักงานใหญ่ หรือผู้ร่วมค้ารายหนึ่ง
หรือทุกราย มาประกอบการพิจารณาได้
6.2 ซอง 2 : แสดงราคาค่าบริการ
ข้อเสนอราคาค่าบริการ: ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดทาและเสนอราคาค่าบริการทั้ง 9 บริการให้ครบถ้วน
ทุกข้อ (เอกสารแนบ 11)
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7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การประเมินโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพ (Price and Performance) ของผู้ให้บริการเป็น
เกณฑ์ โดยสัดส่วนการพิจารณาคะแนน ดังนี้
7.1 Price คะแนนเต็ม 80 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนาเสนอราคาค่าบริการทั้ง 9 บริการให้ครบถ้วน โดยราคาที่เสนอในแต่ละบริการ
จะต้องไม่เกินราคาที่กาหนดไว้ในเอกสารราคามาตรฐานการให้บริการศูนย์เงินสดกลาง (เอกสารแนบ 4) กรณีผู้เข้า
รับการคัดเลือกเสนอราคาไม่ครบถ้วนตามบริการที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ หรือ เสนอราคาเกินจากราคาที่กาหนดใน
รายการใดรายการหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือก
หมายเหตุ : คณะกรรมการ กาหนดให้ใช้ราคา Median Volume (BOT+ CB 30% ) ตามเอกสารแนบ 10 เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินด้านราคาค่าบริการ
7.2 Performance คะแนนเต็ม 20 คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อย่อยตามที่ระบุด้านล่าง โดยในแต่ละหัวข้อมี
ความสาคัญกับทุกรายการเพื่อประโยชน์ของระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
7.2.1 ความสามารถด้านระยะเวลาในการกอบกูก้ ารให้บริการงานขนส่งกรณีฉุกเฉิน
7.2.2 การทดสอบแผนดาเนินงานเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
7.2.3 ระยะเวลาการดาเนินการเพื่อกอบกู้การให้บริการในแต่ละประเภทกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7.2.4 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยของรถขนส่งเงินสด
7.2.5 ระบบงาน (Software) อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เงินสดกลาง
หมายเหตุ : คณะกรรมการจะกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อภายหลังจากวันปิดรับเอกสาร และ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดซองเพื่อพิจารณาให้คะแนน
8. การยื่นเอกสาร
เอกสารที่ยื่นคาขอเข้ารับการคัดเลือกที่นามายื่นต่อ ธปท. ให้แยกเป็น 2 ซอง ปิดผนึก หน้าซองต้องเขียน
ให้ชัดเจน ดังนี้
ซองที่ 1 : เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกจานวน 1 ชุด พร้อม flash drive (Soft file ใน
รูปแบบ PDF) จานวน 1 ชุด พร้อมระบุชื่อ file ให้ตรงตามหัวข้อในเอกสารนี้ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติทั่วไป แผน
ดาเนินธุรกิจ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดเอกสารเป็นไปตามข้อ 6.1
ซองที่ 2 : เอกสารแสดงราคาค่าบริการ โดยมีรายละเอียดเอกสารเป็นไปตามข้อ 6.2
เอกสารที่ยื่นต่อ ธปท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น. ณ อาคารอานวยการ ชั้น 1 สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตาบลขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-356-8159 Email:
PhuriwaT@bot.or.th
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กรณีพบว่า เอกสารไม่ชัดเจน หรือมีข้อสงสัยในเอกสาร คณะกรรมการคัดเลือกมีสิทธิในการเรียกเอกสาร
เพิ่มเติม หากผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่นาส่งเอกสารให้ครบภายในเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเข้ารับ
การคัดเลือก
9. คณะผู้จัดทา TOR ดังนี้
(1) ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย
(3) ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(4) ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
(5) ผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
(6) ผู้แทนจากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
(7) ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(8) ผู้แทนจากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(9) ผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
(10) ผู้แทนจากธนาคารออมสิน
(11) ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1
เอกสารแนบที่ 2
เอกสารแนบที่ 3
เอกสารแนบที่ 4
เอกสารแนบที่ 5
เอกสารแนบที่ 6
เอกสารแนบที่ 7
เอกสารแนบที่ 8
เอกสารแนบที่ 9
เอกสารแนบที่ 10
เอกสารแนบที่ 11

พื้นที่การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการใน CCC ขอนแก่น
รายการทรัพย์สินของ ธปท.
รายการค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพย์สินของ ธปท.
ราคามาตรฐานการให้บริการ CCC ขอนแก่น
เกณฑ์มาตรฐานการนับคัด และมาตรฐานคุณภาพธนบัตร
Flow ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพนับคัดของเครื่องจักร ธปท.
มาตรฐานศูนย์เงินสดกลาง ธปท.
รายละเอียดคุณสมบัติ ด้านบุคลากร และเครื่องจักร อุปกรณ์
รายละเอียดการจัดทาแผนดาเนินธุรกิจของผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลาง
เอกสารสรุปคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความพร้อมการให้บริการ
Template เสนออัตราค่าบริการ CCC ขอนแก่น

เอกสารแนบ 1 –พื้นที่การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการใน CCC ขอนแก่น
ข้อมูลขนาดพื้นที่สาหรับใช้ในการปฏิบัติของ CCC เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
(ไม่รวมพื้นที่ที่ใช้ร่วมกับ ธปท. และพื้นที่ห้องมั่นคง)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พื้นที่สาหรับให้บริการงาน
นับคัดธนบัตร
บรรจุ และถอดกล่อง e-Machine
เตรียมเงินสาขา
รับ จ่าย ธนบัตร (พื้นที่รวม 4 ห้อง)
ลานขนถ่าย 1
ลานขนถ่าย 2
จัดการเหรียญกษาปณ์
Office
Locker และ ห้องพัก
ห้องประชุม (นอกพื้นที่ธนบัตร)

ขนาด (เมตร x เมตร)
17.1 x 8.6
15.1 x 8.6
6x5
12 x 8.55
6 x 8.75
6 x 8.75
6x4
6.5 x 7
6 x 16
6.5 x 9

พื้นที่ (ตารางเมตร)
147.1
129.9
30.0
102.6
52.5
52.5
24
45.5
96.0
58.5

เอกสารแนบ 2 – รายการทรัพย์สินของ ธปท.
รายการทรัพย์สินของ ธปท. ที่กาหนดให้ผู้ให้บริการ CCC ใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์จัดการธนบัตร
ขอนแก่น
1. รายการเครื่องจักร-อุปกรณ์การปฏิบัติงาน และ อุปกรณ์สานักงาน
1.1. เครื่องจักรนับคัดธนบัตร รุ่น BPS M7 (30 notes/sec) จานวน 2 เครื่อง
1.2. เครื่องนับจานวนธนบัตร
Brand-Model
จานวน (เครื่อง)
Glory 700N
6
Glory 500
5
Laurel PV-30C
2
Laurel 711
2
Laurel 717
1
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Barcode reader จาแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน* ดังนี้
(ไม่รวมเครื่องที่ ธปท. เป็นผู้ใช้งาน)
สถานที/่ พื้นที่
จานวนเครื่อง
จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
Barcode reader
ป้อมหน้าทางเข้าศูนย์
1
CCC Office
2
ห้องรับจ่าย
5
5
หน้าห้องมั่นคง CCC
2
2
ห้องเตรียมนับคัด
1
1
ห้องนับคัด
4
2
ห้องบรรจุ ATM
1
1
สารอง
4
4
รวมทั้งสิ้น
20
15
หมายเหตุ
(1) การปฏิบัติงานในช่วง Stop Gap ธปท. จะเป็นผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
Barcode Reader ในข้อ 1.3
(2) การปฏิบัติงานในช่วง End State ผู้ให้บริการ CCC จะต้องจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่ใช้ตามพื้นที่ต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกับ Barcode reader ที่ ธปท. จัดเตรียมไว้ให้ตาม 1.3

1.4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ในพื้นที่ CCC Office และบริเวณงานธนบัตร จานวน 2
เครื่อง

1.5. เครื่องพิมพ์ Laser Printer จาแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
สถานที่/พื้นที่
ห้องรับจ่าย
หน้าห้องมั่นคง CCC และ ธปท.
ห้องเตรียมนับคัด
ห้องนับคัด
ห้องบรรจุ ATM
รวมทั้งสิ้น

จานวน (เครื่อง)
1
1
1
2
1
6

1.6. เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค๊ด รุ่น Zebra ZT410 จานวน 2 เครื่อง พร้อม application
1.7. อุปกรณ์ Hand-Lift
ยี่ห้อ-รุ่น
จานวน (เครื่อง)
Phoenix 2500
4
Lifto SK400
1
1.8. รถยกไฟฟ้า
ยี่ห้อ-รุ่น
Yale FB25R (แบบนั่งขับ)
Still R50-10 (แบบนั่งขับ)
YALE MP20XV (แบบยืนขับ)

จานวน (คัน)
1
1
1

1.9. กรงเก็บธนบัตรและทรัพย์สินมีค่า ขนาด 400 มัด จานวน 100 กรง
1.10. โต๊ะและเก้าอี้สาหรับปฏิบัติงาน
1.11. ตู้ Locker
2. ระบบงานบริหารจัดการธนบัตร
2.1. ระบบ CCC System ซึ่งรองรับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการธนบัตรทั้งระบบ
รวมถึงการให้บริการลูกค้า
(การปฏิบัติงานในช่วง Stop Gap จะปฏิบัติงานโดยด้วยระบบงานบริหารจัดการธนบัตรของ ธปท.
โดยเจ้าหน้าที่ ธปท. เป็นผูด้ าเนินการเฉพาะเวลาทาการ)

2.2 ระบบงานห้องมั่นคง AS/RS

3. ระบบ-อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และ การตรวจสอบบุคคลเข้าออก
3.1. ระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ระบบประตู Access Control ระบบ CCTV
ระบบป้องกันภัย/เตือนภัย
ระบบควบคุมและตรวจสอบบุคคลผู้เข้าทาธุรกรรม (Banknote Management
System Identity Control : BMS ID) โดยผู้ให้บริการ CCC ต้องจัดหาอุปกรณ์ USB
Token เพื่อเข้าใช้ระบบงาน ยี่ห้อ SafeNet รุ่น 5110 และต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Certificate) ออกโดย TDID
หมายเหตุ
(1) อุปกรณ์ Token ต้องมีการกาหนดสิทธิ และเป็นของเฉพาะตัวผูร้ ับผิดชอบ จึงกาหนดให้ผู้ให้บริการ
CCC ดาเนินการจัดหา ทั้งอุปกรณ์และค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และการเตรียมสารองไว้กรณีเสีย
(2) การปฏิบัติงานในช่วง Stop gap ที่ยังมีเจ้าหน้าที่ ธปท. ปฏิบัติงานที่งานรับจ่าย สามารถกาหนด User
ใน BOTHO ให้พนักงาน CCC Operator ใช้งานได้ โดยยังไม่ต้องใช้ Token ของ CCC Operator

เอกสารแนบ 3 - รายการค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพย์สิน ของ ธปท.
หมวดรายการ
1. ค่าเช่าแบบคงที่ (Fixed Cost) อาทิ
Software CCC / อาคารสถานที่และค่า
ปรับปรุง / ระบบอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ
เป็นต้น (3.2.1 , 3.2.3)
2. ค่าเช่าเครื่องจักรนับคัดธนบัตร รวมค่าซ่อม
บารุงและอะไหล่ (3.2.2)
3. ค่าเช่าแบบแปรผัน* (Variable Cost อาทิ
ค่าไฟฟ้า ค่านา ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าคู่สาย
4. อื่นๆ

อัตราค่าใช้จ่าย
(ปีแรก)
153,000 บาท / เดือน

อัตราค่าใช้จ่าย
(ปีที่ 2 – 5)
273,000 บาท / เดือน

7 บาท / มัด

7 บาท / มัด

~70,000 บาท / เดือน

~70,000 บาท / เดือน

- ค่าบัตร Access ของพนักงานเพื่อเข้าทางานในพืนที่
ธปท. ใบละ 100 บาท
- ประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่นอกห้องมั่นคง
ธปท. ตามความเหมาะสม (มูลค่าทรัพย์สินรวม
ประมาณ 3,500 ล้านบาท – ต้องทาประกันภัยไม่น้อย
กว่า 500 ล้านบาท) โดยผู้ได้รับคัดเลือกต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายตามที่เกิดขึนจริง

* เป็นรายการค่าใช้จา่ ยที่ ธปท. จะเรียกเก็บตามจริง โดยอัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลประมาณการเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอราคา

เอกสารแนบ 4 – ราคามาตรฐานการให้บริการ CCC ขอนแก่น
1. สถานที่ให้บริการ : พื้นที่ให้บริการของ CCC ขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
จังหวัด
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ
รวม

จานวน
สาขา
67
22
20
24
2
135

Drop สาขา
ต่อเดือน
866
223
201
180
22
1,493

จานวน
e-Machine
481
110
126
104
7
828

Drop e-Machine
ต่อเดือน
2,171
212
245
150
25
2,803

2. ราคามาตรฐานแยกตามหมวดงาน ดังนี้
งานบริการของ CCC

ราคามาตรฐาน

ปริมาณธุรกรรม

1. ฝาก-ถอน ธนบัตรกับ ธปท. (Sorted note) 150,000 บาท/เดือน 59,175 มัด/เดือน
2. นับคัดธนบัตร
44 บาท/มัด
34,362 มัด/เดือน
3. จัดเตรียมและบรรจุเงินสาขา
220 บาท/Drop
1,493 Drop/เดือน
4. บรรจุและเปลี่ยนกล่อง e-Machine
290 บาท/Drop
2,803 Drop/เดือน
5. Cash in Transit สาขา*
875 บาท/Drop
1,493 Drop/เดือน
6. Cash in Transit e-Machine*
835 บาท/Drop
2,803 Drop/เดือน
7. งานให้บริการ e-Machine (Full service)*
1,125 บาท/Drop
2,803 Drop/เดือน
8. งานให้บริการสาขา (Full service)*
1,095 บาท/Drop 1,493 Drop/เดือน
9. งาน Maintenance e-Machine
9.1 1st Line Maintenance
1,250 บาท/ครั้ง
9.2 2nd Line Maintenance
1,350 บาท/ครั้ง
828 เครื่อง/เดือน
9.3 Preventive Maintenance
1,350 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ (1) กาหนดราคามาตรฐานเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ราคานี้เป็นแบบเหมาบริการรวมทั้งหมดตามจานวนจุดให้บริการแต่ละจังหวัดในพื้นที่
ของศูนย์ CCC ขอนแก่น
ตามตารางในข้อที่ 1
3. แหล่งที่มาของราคามาตรฐาน
3.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จากัด
3.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด
3.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด (KTBGS)

3.4 บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริหารธุรการ สยาม จากัด (SAMCO)
3.5 บริษัท Linfox Armaguard Asia Security Guard Limited.
3.6 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่จัดทาโดยคณะกรรมการราคามาตรฐาน โดยใช้เป็นตัว
เปรียบเทียบความเหมาะสมของบริการแต่ละตัว
4. กาหนดราคามาตรฐานโดย คณะกรรมการราคามาตรฐาน มีรายนาม ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมเกียรติ ปรีดามาโนช
2. นางจีรณา รามสูต
3. ม.ล.ขัตยพงษ์ เทวกุล
4. นางสาววิจิตรา ภูมิชาติพงศ์
5. นางสาวสอาดศรี สุรชัย
6. นางสาวโสภี สงวนดีกุล
7. นายอนรรฆ สมคะเน

ตาแหน่ง/องค์กร
VP ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการเงินสด ธนาคารกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ธนาคารกรุงไทย
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายการให้บริการเงินสดและการชาระ
เงิน ธนาคารกสิกรไทย
ผู้อานวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน Retail Banking
Operations ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการการเงิน ธนาคารออมสิน
ผู้อานวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการ สานักวิศวกรรมและสนับสนุนการผลิต
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 5 – เกณฑ์มาตรฐานการนับคัด และมาตรฐานคุณภาพธนบัตร


เกณฑ์มาตรฐานการนับคัดธนบัตร

สิ่งส่งมอบของธนบัตรที่ผ่านการนับคัดของผู้ให้บริการ CCC ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการนับคัดธนบัตร ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานการนับคัด

ค่ามาตรฐานการนับคัดที่กาหนด

1. สัดส่วนการตรวจพบธนบัตรปลอม (PPM)
<= 0.4
2. สัดส่วนการตรวจพบธนบัตรบกพร่อง (PPM)
<= 6.0
(ประกอบด้วย ขาดจานวน, เกินจานวน, ชารุด)
3. สัดส่วนดีปนเสีย และเสียปนดี
<= 10%
Part per million (PPM) หมายถึง จานวนธนบัตรในหนึ่งล้านฉบับ


เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธนบัตร
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

1. ขนาดธนบัตร (Length)

ค่ามาตรฐานธนบัตรดีที่กาหนด

ความยาวธนบัตร <= +/- 3mm.
ตามแต่ละชนิดราคา
2. ความสูง (Height)
ความยาวธนบัตร <= +/- 3mm.
ตามแต่ละชนิดราคา
3. ธนบัตรเป็นรู (Hole) – ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
<= 3 mm.
4. มุมที่ขาดหาย (Missing Corner)
<= 50 Sq.mm.
5. ขนาดพับมุม (Missing Corner)
<= 50 Sq.mm.
6. รอยฉีกขาด (Tear)
<= 10 mm.
7. ขนาดเทป (Tape)
<= 17 x 43 mm.
8. รอยขีดเขียน
ไม่มีรอยขีดเขียนหรือรอยประทับตรา
ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ภายใน
กรอบพื้นที่สายน้า
หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์คุณภาพธนบัตรตามมติการประชุมคณะทางาน ทจธ. ครั้งที่ 9/2555

เอกสารแนบ 6 – Flow ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพนับคัดของเครื่องจักร ธปท.

เอกสารแนบ 7 – มาตรฐานศูนย์เงินสดกลาง ธปท.
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เงินสดกลาง ธปท. ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้
1. มาตรฐานอาคารสถานที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์
1.1 อาคารสถานที่ – อาคารเป็นสัดส่วนปลอดภัย ต้านทานการบุกรุก มี Secured Workflow
มีมาตรการการควบคุมการเข้าถึง มีพื้นที่ปฏิบัติงานแบ่งเป็นสัดส่วนและแยกกิจกรรมได้ชัดเจน
1) โครงสร้างอาคาร : มีความสามารถในการต้านทานการบุกรุก มีการควบคุม Perimeter
มีการป้องกันการบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมกรอบอาคาร และมีระบบเตือนภัย
2) Secured Workflow : มีการป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่ให้เข้าถึงตลอดกระบวนการขนย้ายเงินสด เช่น
มีพื้นที่ขนถ่ายธนบัตร (Loading Bay) ที่ปิดและปลอดสายตา ควบคุมการปิด-เปิดจากภายใน
มีช่องทางขนส่งเงินสดโดยเฉพาะและอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์ มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ครอบคลุมทุกพื้นทีป่ ฏิบัติงาน และสามารถติดตามการเคลื่อนย้ายของเงินสดได้ตลอด
เส้นทาง
3) ลักษณะการใช้งานอาคาร : แยกเฉพาะเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
4) การควบคุมการเข้าถึง : มีกระบวนการ มาตรการ และระบบสนับสนุนในการควบคุมการเข้าถึง
พื้นที่ศูนย์เงินสดกลาง สามารถแยกเขตปฏิบัติงานเงินสด เขตปฏิบัติงานอื่น เขตผู้มาติดต่อ และ
เขตพื้นที่สาธารณะอย่างชัดเจน เช่น มี Buffer Zone ก่อนเข้าเขตศูนย์เงินสด มีประตูหลักเข้า
ออกศูนย์ทางเดียว (ไม่รวมประตูฉุกเฉิน-หนีไฟ) มีกระบวนการอนุญาต ควบคุม ติดตาม
บุคคลภายนอกและผู้มาติดต่ออย่างรัดกุม
5) พื้นที่ปฏิบัติงาน : แบ่งเป็นสัดส่วนและแยกกิจกรรมได้ชัดเจน เพียงพอกับปริมาณงาน
1.2 เครื่องจักรตรวจนับคัดธนบัตร – มีเครื่องจักรตรวจนับคัดฯ ที่สามารถตรวจจับธนบัตรปลอม และคัด
แยกคุณภาพธนบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของ ธปท.
1.3 ระบบรักษาความปลอดภัย – มีระบบรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเตือนที่ครอบคลุมและเชื่อมโยง
สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันการณ์
1) มีระบบรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเตือนที่ความครอบคลุม และเชื่อมโยงทั้งระบบ รวมทั้งมี
ระบบทดแทน โดยเฉพาะในพื้นที่สาคัญ
2) Security Management : มีระบบการควบคุมรักษาความปลอดภัย โดยเน้นมาตรการเชิงรุกและ
การป้องกัน เช่น มีการควบคุมการผ่านเข้า-ออกศูนย์เงินสดกลาง การบ่งชี้-คัดแยก-ควบคุมบุคคล
การตรวจสอบยานพาหนะ การจัดการและควบคุมพื้นที่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย
การรักษาการณ์ การตรวจสอบย้อนหลัง และการตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ภายในเวลาที่สามารถ
ระงับเหตุได้ทันการณ์

3) ระบบ CCTV : มุมกล้องและภาพชัดเจน สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคคล และติดตาม
ทรัพย์สินได้ครอบคลุม ไม่มีจุดอับสายตา โดยอย่างยิ่งเฉพาะในจุดสาคัญ และบันทึกภาพย้อนหลัง
ได้ อย่างน้อย 90 วัน
1.4 ห้องมั่นคง – มีความมั่นคงปลอดภัย
1) มีโครงสร้างทนไฟและป้องกันการบุกรุกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า UL Class 3 Certified
2) มีระบบ CCTV ครอบคลุมพื้นที่ ไม่มีมุมอับ
3) มีระบบการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ได้แก่ Motion, Vibration, Heat/Smoke sensors
2. การปฏิบัติงาน – มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน กาหนดโครงสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการกาหนด
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีระบบป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด มีการบริหารความเสี่ยงติดตาม
การแก้ปัญหา มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการสื่อสารครอบคลุมทุกกระบวนการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มีระบบป้องกันและปิดโอกาสในการเกิดทุจริตและข้อผิดพลาด
มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการรับรู้ รวมถึงการติดตามแก้ไขปัญหา
มีการติดตามผลปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
มีการปฏิบัติตามระเบียบพิธีปฏิบัติ และคุณภาพการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามที่กาหนดไว้
การสื่อสารครอบคลุมทุกกระบวนการ หรือจัดทาคู่มือปฏิบัติการ (Manual) เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดด้าน Operations

3. สิ่งส่งมอบ – มีคุณภาพการนับคัดธนบัตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีการคัดกรองธนบัตรปลอม
ออกจากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ระบบข้อมูล – มีระบบการบันทึกข้อมูลการดาเนินงานของศูนย์เงินสดที่น่าเชื่อถือสามารถสอบกลับได้
มีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการลงนามในเอกสาร มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบของ ธปท.
และ สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามกาหนดเวลา
5. ระบบสนับสนุนอื่น ๆ – มีประกันภัย มีระบบควบคุมภายในที่ปฏิบัติให้เกิดผล มีศูนย์ปฏิบัติงานสารอง
มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติ และมีระบบ Preventive maintenance
1) มีการประกันภัยศูนย์เงินสดกลางตามความเหมาะสม แต่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็ม
จานวน
2) มีประกันภัยรถขนเงินเต็มวงเงินของมูลค่าเงินสดที่เก็บ/ขนส่งรายวัน
3) มีระบบการควบคุมภายใน ได้รับการตรวจสอบภายในและจัดทารายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) มี Backup Site และแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและรายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) มีระบบการดูแลบารุงรักษาเครื่องจักรนับคัดธนบัตร (Preventive Maintenance) ระบบรักษา
ความปลอดภัย และอื่น ๆ อย่างสม่าเสมอ

เอกสารแนบ 8 – รายละเอียดคุณสมบัติ ด้านบุคลากร และเครื่องจักร อุปกรณ์
รายละเอียดคุณสมบัติ ด้านบุคลากร และ เครื่องจักร อุปกรณ์
1. คุณสมบัติด้านบุคลากร : แบ่งคุณสมบัติบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 คุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้าปฏิบัติงานด้านธนบัตร (ไม่รวมผู้บริหาร) ที่ศูนย์เงินสดกลาง
ก.) ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากร จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรสานักงานตารวจ
แห่งชาติ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ส่งตรวจสอบและชาระค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ ผลการตรวจ
ประวัติอาชญากรจะต้องไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข.) เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
ค.) บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งทรัพย์สินมีค่า ต้องมีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
และมีใบรับรองตามมาตรฐานการขนส่งทรัพย์มีค่า
ง.) ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติงานในหน่วยงานใด ๆ เนื่องจากจงใจหรือมีพฤติกรรมในทางทุจริต
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมาก่อน
จ.) ธปท. สงวนสิทธิในการตรวจสอบความพร้อมและคุณสมบัติด้านบุคลากร โดยผู้ได้รับการ
คัดเลือกจะต้องอานวยความสะดวก สามารถแสดงหลักฐานแก่ ธปท. หรือผู้ที่ ธปท.
มอบหมาย และจะต้องดาเนินการปรับปรุง/แก้ไขตามข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาของ ธปท.
ฉ.) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ช.) ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติบุคลากรเป็นประจาทุกปี
1.2 คุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้าปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ศูนย์เงินสดกลาง
ก.) ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านคุณสมบัติตามข้อ 1.1 ก่อนเป็นอันดับแรก
ข.) ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดให้มีบุคลากรทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ศูนย์เงินสดกลางเป็น
จานวนอย่างน้อย 5 คน/ผลัด จาแนกตามพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่
จานวน
คุณสมบัติ
ทาหน้าที่
1. ประตูทางเข้า
อย่างน้อย 2 คน/  เพศชาย
- คัดกรอง ตรวจค้น
ศูนย์เงินสดกลาง ผลัด
- วุฒิการศึกษาไม่ ยานพาหนะ
บุคคลที่ผ่านเข้า
ต่ากว่า ม.3
- ความสูงไม่ต่ากว่า ออก ปลดอาวุธ
160 cm
- มีใบอนุญาตใน
การใช้อาวุธปืน

2. ประตูทางเข้า
เขตธนบัตร

3. ห้องควบคุม

อย่างน้อย 2 คน/  เพศหญิง
- ตรวจค้นตัวบุคคล
ผลัด
- วุฒิการศึกษาไม่ และสิ่งของที่ผ่าน
(เพศหญิงอย่าง
ต่ากว่าระดับ ม.6 การเข้าออกเขต
น้อย 1 คน/เพศ
พื้นที่ปฏิบัติติงาน
ปวช. หรือ
ชายอย่างน้อย 1
ด้านธนบัตร
เทียบเท่า
คน)
- ความสูงไม่ต่ากว่า
150 cm
 เพศชาย
- วุฒิการศึกษาไม่
ต่ากว่าระดับ ม.6
ปวช. หรือ
เทียบเท่า
- ความสูงไม่ต่ากว่า
160 cm
อย่างน้อย 1 คน/ - วุฒิการศึกษา
- งานเฝ้าตรวจ
ผลัด
ระดับ ม.6 ปวช. CCTV (เพื่อดูแล
หรือเทียบเท่า
ความปลอดภัย
- ประสบการณ์
ภายในศูนย์ฯ)
การทางาน
- งานควบคุมการ
ประมาณไม่น้อย ผ่านเข้า-ออก
กว่า 3 ปี
Access control
(กาหนดสิทธิ /
ควบคุมการใช้งาน)
- งานควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ
รปภ.จัดจ้าง (ถ้ามี)

2. คุณสมบัติด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบงาน และยานพาหนะ
ก.) มีความพร้อมลงทุนและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องนับจานวนธนบัตร เครื่องรัดธนบัตร และ
อุปกรณ์จาเป็นในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มีสภาพดี ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
ข.) มีรถขนส่งเงินสด เป็นรถหุ้มเกราะนิรภัยที่ มีสภาพรถที่ใช้การได้ดี พร้อมใช้งาน รวมทั้งมี
ห้องมั่นคงในรถยนต์ ซึ่งสามารถเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการว่าจ้างอย่างปลอดภัย
แข็งแรงมิดชิด มีระบบควบคุมการเปิดปิดประตูห้องมั่นคงที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่ใช้ควบคุมความปลอดภัย เช่น ระบบ GPS , ระบบตัดน้ามันทางไกล กล้องวงจรปิดภายใน
Vault ระบบ Software ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลความปลอดภัย เป็นต้น

พร้อมทั้งมีอะไหล่ที่จาเป็น ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะนามา
ซ่อมแซมบารุงรักษา
ค.) จัดให้มีวงเงินประกันครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินที่ขนส่ง คุ้มครองการโจรกรรม อัคคีภัย และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ตามที่ตกลงร่วมกันกับ ธปท. หรือตามที่ ธปท. กาหนด รวมทั้งการประกันภัย
การทุจริตของพนักงานที่ปฏิบัติงานในรถขนส่งเงินสด
ง.) หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมีระบบ Software ทีร่ องรับ หรือ สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
อื่น ๆ ภายในศูนย์ เช่น Billing System Vault Management Routing Management
Ordering System (ATM/Branch) Reporting System ระบบบริหารเที่ยวขนส่ง (Routing
Management) ระบบ Billing และ Back office ต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณา
คัดเลือก

เอกสารแนบ 9 – รายละเอียดการจัดทาแผนดาเนินธุรกิจของผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลาง
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดทาและเสนอแผนดาเนินธุรกิจ ที่แสดงถึงศักยภาพ แนวการบริหารจัดการ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์เงินสดกลางได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนาพาธุรกิจให้ก้าวหน้า
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ โดยต้องมีรายละเอียดหัวข้อนาเสนอให้ครบถ้วน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

บทสรุปผู้บริหาร
ความเป็นมาของกิจการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
รายละเอียดการให้บริการ ที่แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้บริการในธุรกิจ โดยสอดคล้องกับลักษณะงานที่ ธปท. กาหนด
5. แผนการบริหารจัดการองค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ด้านบุคลากร ด้านการเงินการลงทุน พร้อมระบุจานวนที่มี
หรือสามารถจัดหาให้มีได้

เอกสารแนบ 10 - เอกสารสรุปคุณสมบัติ ประสิ ทธิ ภาพ และความพร้อมการให้บริ การ

คุณสมบัติผ้เู ข้ารับการคัดเลือก
(โปรดบันทึ กข้อมูลในช่องสีเหลือง และจัดเรียงเอกสารประกอบตามลาดับ)
1 คุณสมบัติท ั ่วไป
1.1 ลักษณะองค์กร
กรณี Joint venture โปรดระบุวา่
เป็ นการจดระหว่าง .................. กับ .................... โดย .................... เป็ น องค์กรทีร่ บั ผิดชอบเป็ นหลัก
1.2 ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
กรณีเป็ น Joint Venture สามารถเลือกใช้ทุนจดทะเบียนขององค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
1.3 ผลงานหรือประสบการณ์
กรณี ใช้ผลงานหรือประสบการณ์ขององค์กรตนเอง
- ผลงานหรือประสบการณ์ดา้ นการให้บริการ และ/หรือ บริหารศูนย์เงินสด ขององค์กร ทัง้ ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
- ประสบการณ์ดา้ นการให้บริการ และ/หรือ บริหารงานศูนย์เงินสดของผูบ้ ริหารระดับสูง (ระดับผูจ้ ดั การศูนย์เงินสด หรือเทียบเท่า) ทีม่ อี านาจตัดสินใจ
กรณี ใช้ผลงานหรือประสบการณ์ขององค์กรแม่
- ผลงานหรือประสบการณ์ดา้ นการให้บริการ และ/หรือ บริหารศูนย์เงินสด ขององค์กร
2 ประสิ ทธิ ภาพ และความพร้อมการให้บริ การ
2.1 ความสามารถด้านระยะเวลาในการกอบกู้การให้บริการงานขนส่งฉุกเฉิ น กรณี เกิ ดเหตุการณ์ รถขนส่งเงิ นสดไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ในพื้นที่
- เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
- เทศบาลเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
- เทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- เทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
- เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ล้านบาท

ปี
ปี
ปี

ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่

เอกสารประกอบ
- อธิบายแนวคิดการบริหารจัดการรถขนส่งเงินสดให้สามารถเชือ่ ได้ว่าดาเนินการได้ตามระยะเวลาทีร่ ะบุขา้ งต้น
- จานวนรถขนส่งเงินสดพร้อมใช้งานทีม่ ใี นแต่ละพื้นที ่

2.2
2.2.1
-

แผนดาเนิ นงานเพื่อความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ (Business Continuity Plan)
วิ ธีการทดสอบแผนดาเนิ นงานเพื่อความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ (Business Continuity Plan) ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิ น ในรูปแบบ Table top test / Simulation / Full BCP Exercise อย่างใดอย่างหนึ่ ง
กรณีเกิดอุทกภัย
มี/ไม่ม ี
กรณีเกิดอัคคีภยั
มี/ไม่ม ี
กรณีเกิดพนักงานประท้วงหยุดงาน (Strike)
มี/ไม่ม ี
กรณีเกิดจลาจล
มี/ไม่ม ี
กรณีเกิดโรคระบาด
มี/ไม่ม ี
หมายเหตุ :
1. Table top test คือ การประชุมแลกเปลียนความเห็
่
นกับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจาลองสถานการณ์ขน้ึ มา และลองนาแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละขันตอนได้
้
หรือไม่
2. Simulation คือ การทดสอบโดยจาลองสถานการณ์ เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มาประยุกย์ใช้
3. Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้คยี งสถานการณ์จริงมากทีส่ ุด
เอกสารประกอบ
- แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCP)
- หลักฐานรายงานการตรวจสอบการทดสอบ BCP (อยูใ่ นแผน BCP)

2.2.2
-

ระยะเวลาการดาเนิ นการเพื่อกอบกู้การให้บริการในแต่ละประเภทกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น
งานรับจ่ายธนบัตร (F/UF ธปท.)
งานนับคัดธนบัตรและทาลาย ( UF/US)
จัดการเงินสาขา (รับจ่าย + นับ + prepare)
จัดการเครือ่ ง e-machine (รับจ่าย + บรรจุ)

ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่

เอกสารประกอบ
- อธิบายแนวคิดการบริหารจัดการศูนย์เงินสดเพือ่ รองรับบริการแต่ละประเภท ให้สามารถเชือ่ ได้ว่าดาเนินการได้ตามระยะเวลาทีร่ ะบุขา้ งต้น
- จานวนทรัพยากรทีพ่ ร้อมใช้งานทีม่ ใี นแต่ละพื้นที ่

2.3
-

ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยของรถขนส่งเงิ นสด
ระบบติดตาม (GPS)
ระบบตัดน้ามันทางไกล
กล้องวงจรปิ ดใน Vault ของรถขนส่งเงินสด ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย 2 ตัว
ระบบ Software ทีช่ ่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลความปลอดภัย
โปรดระบุรายละเอียด Software ................................................

มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี

เอกสารประกอบ
- หนังสือยืนยันจากผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกว่าหากเป็ นผูไ้ ด้รบั คัดเลือกจะสามารถจัดหารถขนส่งเงินสดทีม่ อี ุปกรณ์ตามทีร่ ะบุในเอกสารนี้ได้ตงั ้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิดให้บริการ

2.4
-

ระบบงาน (Software) อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการศูนย์เงิ นสดกลาง
ระบบเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย (Billing System)
ระบบบริหารจัดการห้องมันคง
่ (Vault Management)
ระบบบริหารเทีย่ วขนส่ง (Routing Management)
ระบบบริหารคาสั ่ง e-Machine / สาขา (Ordering Management)
ระบบรายงานผลการดาเนินงานแก่ผใู้ ช้บริการ (Reporting System)
ระบบอื่นๆ โปรดระบุ .................................................
เอกสารประกอบ
- หนังสือยืนยันจากผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกว่าหากเป็ นผูไ้ ด้รบั คัดเลือกจะสามารถจัดเตรียมระบบงาน (Software) ตามทีร่ ะบุในเอกสารนี้ได้ตงั ้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิดให้บริการ

มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี
มี/ไม่ม ี

เอกสารแนบ 11 - Template เสนออ ัตราค่าบริการ CCC ขอนแก่น
Assumption
1 การใช้ขอ
้ มูลในแต่ละ Sheet
1.1 ปริมาณงาน และ SLA ของแต่ละ Case รายละเอียดตาม Sheet "Service Rate Template"
่ เป็ นประโยชน์ในการปรียบเทียบข ้อมูลอัตราค่าบริการ กรุณากรอกข ้อมูลใน sheet "Breakdown cost" โดย ธปท. ได ้ Allocate ค่าใช ้จ่ายเรียกเก็บของ ธปท. ไปทีแ
่ ต่ละบริการ ในแต่ละ case แล ้ว
1.2 เพือ
- ขอให ้ Vendor ระบุจานวนพนักงานทีใ่ ช ้ในแต่ละขัน
้ งานเฉพาะ "Direct Labour"
1.3 Overview ของงาน และการคิดต ้นทุนในแต่ละบริการ ขอให ้อ ้างอิงตาม sheet "Service flow"
- เตรียมเงินสาขา / ถอดและบรรจุกล่อง e-Machine ต ้องมีการ Allocate ต ้นทุนงานรับจ่าย Unsort (ส่วนใหญ่ดาเนินการนอกเวลาทาการ / แยกกับการรับจ่าย ธปท.)
2. การ Allocate ค่าใช้จา
่ ยเรียกเก็บของ ธปท.
BOT Rental Fee (THB)

Service

MIN

1.งานรับจ่ายธนบัตร (F/UF ธปท.) เป็ นเดือน
2.งานนับคัดธนบัตรและทาลาย ( UF/US) เป็ นมัด
3.จัดการเงินสาขา (รับจ่าย + นับ + prepare) เป็ น drop
4.จัดการเครือ
่ ง e-machine (รับจ่าย + บรรจุ) เป็ น drop
5.งานขนส่งเงินสาขา เป็ น drop
6.งานให ้บริการขนส่ง e-Machine เป็ น drop
7.บริการ e-machine (รับจ่าย + บรรจุ + ขนส่ง) เป็ น drop
8.บริการสาขา (รับจ่าย + นับ + prepare + ขนส่ง) เป็ น drop
9.การดูแลเครือ
่ ง e-Machine (PM / MA 1st , 2nd line)

LIKELY

MAX

9,249
466,909

10,922
371,602
46,806
87,900
22,771
42,762
130,662
69,577

6,444
491,576
67,156
126,867
13,382
25,280
152,147
80,538

ค่านับคัดธนบัตร 7 บาท/มัด (Variable cost) >>
ค่าอาคาร / ระบบ CCC / สาธรณูปโภค (Fixed cost) >>

133,933
342,226

240,537
342,226

388,479
342,226

ค่าใช้จา
่ ยเรียกเก็บของ ธปท. >>

476,159

582,763

730,705

3. แนวทางการ Allocate Operation Expense ของ CCC
Service
1.งานรับจ่ายธนบัตร (F/UF ธปท.) เป็ นเดือน
2.งานนับคัดธนบัตรและทาลาย ( UF/US) เป็ นมัด
3.จัดการเงินสาขา (รับจ่าย + นับ + prepare) เป็ น drop
4.จัดการเครือ
่ ง e-machine (รับจ่าย + บรรจุ) เป็ น drop
5.งานขนส่งเงินสาขา เป็ น drop
6.งานให ้บริการขนส่ง e-Machine เป็ น drop
7.บริการ e-machine (รับจ่าย + บรรจุ + ขนส่ง) เป็ น drop
8.บริการสาขา (รับจ่าย + นับ + prepare + ขนส่ง) เป็ น drop
9.การดูแลเครือ
่ ง e-Machine (PM / MA 1st , 2nd line)
4. รายการอุปกรณ์ท ี่ ธปท. เตรียมใช้งาน
เครือ
่ งจ ักร และอุปกรณ์ดา้ นธนบ ัตร
M7 (High Speed sorter)
Medium speed sorter
เครือ
่ งปั่ นเงิน
เครือ
่ งโปรยเงิน
เครือ
่ งรัดธนบัตร
โต๊ะเข็นเงิน
Forklift
Hand Pallet
กรงเข็นเงิน (สาหรับขนย ้ายธนบัตร)
อุปกรณ์สาน ักงาน / CCTV
Barcode reader
โต๊ะ PC
เก ้าอี้
CCTV

% Allocation Operation expense (Base on FTE)
MIN

LIKELY

MAX

3%
97%

6%
38%
13%
24%
7%
12%
(3) + (5)
(4) + (6)

5%
30%
18%
35%
4%
7%
(3) + (5)
(4) + (6)

จานวน
2
0
11
5
2
14
3
5
20

>> เพียงพอสาหรับรองรับการนับคัดธนบัตรที่ Likely case (2 ผลัดการทางาน >> กลางวัน คัด Unfit / กลางคืน คัด Unsort)
>> ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การบริหารจัดการของ vendor ทีจ
่ ะหาเครือ
่ งสารองหรือมีแผนบริหารจัดการกรณีเครือ
่ ง M7 ขัดข ้องเพือ
่ ให ้ได ้งานตาม SLA

15
20
20
BOT will provide to ensure that all station are clear and record for 90 days

5. งานร ับจ่ายธนบ ัตร จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนแทนรายม ัด โดยใช้อ ัตรากาล ังในการดาเนินงาน 3 คน (ทางาน 5 ว ัน/ส ัปดาห์ ระหว่าง 08.00 - 17.00 น.)
- รับจ่ายธนบัตร Fit/Unfit จาก ศงส.
08.00 - 16.00
>> 8.00 - 8.30 น. ขนเศษทีท
่ าลายตอนกลางคืน
- ขนเศษธนบัตรทีถ
่ ก
ู ทาลาย
>> Off-Peak งานรับจ่าย ธปท. / ระหว่างทาลาย Offline
>> 16.00 - 17.0 น. ขนเศษทีท
่ าลายตอนกลางวัน
- ขับรถยกเพือ
่ ย ้ายธนบัตรใหม่ (งานภารกิจ)
2-3 เดือนครัง้ สามารถขับรถ Forklift ได ้อย่างน ้อย 1 คน
6. งานขนส่ง
- ปริมาณการขนงานเฉลีย
่
7. งานน ับค ัดธนบ ัตร
ิ้ เปลือง (Header Card)
- วัสดุสน
ิ้ เปลือง (ปลอกรัดธนบัตร) >> Fit note only
- วัสดุสน
ิ้ เปลือง (สายรัดธนบัตร) >> Fit note only
- วัสดุสน
- จานวนพนักงานประจาเครือง M7
8. Support work (at least)
- Security
- Maid
- Gardener

12

drop/คัน/วัน

Min
10,045
4,234
469
2

Likely
18,040
34,207
3,790
คน/เครือ
่ ง/ผลัด

5
2
1

คน / ผลัด
คน
คน

Max
29,136
76,427
8,467

Day time only
Day time only

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

เอกสารแนบ 11 - Template เสนออ ัตราค่าบริการ CCC ขอนแก่น

Template อ ัตราค่าบริการ CCC
บริการของ CCC
1 ฝาก-ถอน ธนบัตรกับ ธปท. (Sorted
note)
2 นับคัดธนบัตร

SLA
- งานฝาก : ต ้องนาเงินเข ้า CA สาหรับเงินทีม
่ าถึงภายในเวลา 16.00
- งานถอน : ธพ. เบิกธนบัตรจาก ธปท. ภายในเวลา 15.30 ของวันทาการนัน
้
ธนบัตร Unsort
- ธนบัตรชนิดราคา 1000 500 100 บาท ทีร่ ับเข ้าภายใน 20.00 น. ดาเนินการแล ้ว
เสร็จภายใน 04.00 น. และ ปรับปรุงรายการเงินสดขาด-เกิน แล ้วเสร็จภายใน 09.00 น.
ของวันทาการถัดไป
- ธนบัตรชนิดราคา 50 20 บาท ทีร่ ับเข ้าภายใน 20.00 น. ดาเนินการแล ้วเสร็จภายใน
09.00 น. และ ปรับปรุงรายการเงินสดขาด-เกิน แล ้วเสร็จภายใน 09.00 น. ของวันทา
การถัด (กรณีปริมาณธนบัตรรับฝากมากกว่า 1,700 มัด ทีร่ ับเข ้าภายใน 20.00 น.
ดาเนินการแล ้วเสร็จภายใน 16.00 น. ของวันทาการถัดไป)
ธนบัตร Unfit
- ธนบัตรชนิดราคา 1000 500 100 บาท ดาเนินการแล ้วเสร็จภายใน 15 วัน
- ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ดาเนินการแล ้วเสร็จภายใน 20 วัน
- ธนบัตรชนิดราคา 50 20 บาท ดาเนินการแล ้วเสร็จภายใน 25 วัน

3 จัดเตรียมและบรรจุเงินสาขา

ผู ้ใช ้บริการส่งคาสัง่ ภายใน 18.00 น. และผู ้ให ้บริการดาเนินการเสร็จภายใน 6.00 น.
ของวันถัดไป

4 บรรจุและเปลีย
่ นกล่อง
e-Machine

1) การบรรจุกล่อง
- รอบปกติ : ผู ้ใช ้บริการส่งคาสัง่ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันทาการก่อนหน ้า (D-1)
และผู ้ให ้บริการดาเนินการบรรจุเงินเสร็จภายใน 6.00 น. ของวันถัดไป (D)
- รอบพิเศษ : ผู ้ใช ้บริการส่งคาสัง่ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทาการ (D) ภายในรัศมี
50 กม.
2) การเปลีย
่ นกล่อง
- รอบปกติ : ตรวจนั บและจัดทารายงานแล ้วเสร็จภายใน 21.00 น. ของวันทาการ (D)
- รอบพิเศษ : ตรวจนับและจัดทารายงานแล ้วเสร็จภายในวันทาการ (D)

5 Cash in Transit สาขา

6 Cash in Transit
e-Machine

Scenario

Volume

หน่วย

อ ัตราค่าบริการ
(ไม่รวม VAT)

อ ัตราค่าบริการ
(รวม VAT 7%)

หน่วย

Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%

77,975
59,175
32,299

มัด/เดือน
มัด/เดือน
มัด/เดือน

บาท / เดือน
บาท / เดือน
บาท / เดือน

Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%

19,133
34,362
55,497

มัด/เดือน
มัด/เดือน
มัด/เดือน

บาท / มัด
บาท / มัด
บาท / มัด

Additional Information
Unsort note :
- ATM denom (1000 500 100)
>> min : N.A. / mid : 16,803 มัด / max : 40,515 มัด
- Low Denom (50 20)
>> min : N.A. / mid : 3,236 มัด / max : 7,804 มัด
Unfit note :
>> min : 19,133 มัด / mid : 14,323 มัด / max : 7,178 มัด

Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%
Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%

1,493
4,129
2,803
7,801

Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/
/
/
/
/
/

Drop
Drop
Drop
Drop
Drop
Drop

- ผู ้ให ้บริการนาส่งเงินให ้สาขาของผู ้ใช ้บริการภายในเวลา 14.00 น.
- ผู ้ให ้บริการรับเงินจากสาขาของผู ้ใช ้บริการภายในเวลาทีส
่ าขาปิ ดแล ้วไม่เกิน 30 นาที
หมายเหตุ :
1. ขนเหรียญไม่เกิน 20,000 บาท / drop
2. รวมการขนซองธนบัตรชารุด และธนบัตรต่างประเทศจากสาขาด ้วย

Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%

1,493
4,129

Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน

บาท / Drop
บาท / Drop
บาท / Drop

- รอบปกติ : การบรรจุและเปลีย
่ นกล่องเงิน/การเติมเงินเครือ
่ ง e-machine ของรถ
ขนส่งเงินให ้แล ้วเสร็จภายใน 18.00 น. ของวันทาการ (D)

Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%

2,803
7,801

Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน

บาท / Drop
บาท / Drop
บาท / Drop

Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%
Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%
Only BOT
BOT+CB 30%
BOT+CB 100%

2,803
7,801
1,493
4,129
828
1,836

Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน
Drop/เดือน
เครือ
่ ง/เดือน
เครือ
่ ง/เดือน
เครือ
่ ง/เดือน

บาท / Drop
บาท / Drop
บาท / Drop
บาท / Drop
บาท / Drop
บาท / Drop
บาท / ครัง้
บาท / ครัง้
บาท / ครัง้

- รอบพิเศษ : การบรรจุและเปลีย
่ นกล่องเงิน/การเติมเงินเครือ
่ ง e-machine ภายในรัศมี
50 km ของรถขนส่งเงินให ้แล ้วเสร็จภายใน 20.00 น. ของวันทาการ (D) (ไม่อยูใ่ น
รอบการขนส่งปกติ)
7 งานให ้บริการ e-Machine
(Full service)

1) การบรรจุและถอดกล่อง e-Machine : อ ้างอิง SLA ข ้อ 4
2) การเติมเงิน e-Machine : อ ้างอิง SLA ข ้อ 6

8 งานให ้บริการสาขา
(Full service)

1) เตรียมเงินสาขา : อ ้างอิง SLA ข ้อ 3
2) ขนส่ง สาขา : อ ้างอิง SLA ข ้อ 5

9.1 งาน Maintenance e-Machine
(1st line)

1) First line maintenance (1st) : การแก ้ไขเครือ
่ ง e-machine เบือ
้ งต ้น
นิยาม : First line maintenance (1st) หมายถึง บริการแก ้ไขความขัดข ้องเบือ
้ งต ้น ที่
ไม่จาเป็ นต ้องใช ้บริการจาก service provider ได ้แก่ การเติมกระดาษ Slip , ธนบัตร
กระดาษ Slip บัตรพลาสติก สมุดบัญชี ติดในเครือ
่ ง , การแก ้ไขปั ญหาเครือ
่ งจากความ
ขัดข ้องของ hardware software network และ ระบบไฟฟ้ า

หมายเหตุ :
1. กรณีในรอบที่ 2 ผู ้ใช ้บริการต ้องการรับบริการเครือ
่ ง e-Machine ทีม
่ รี ะยะทางเกิน 50
กม. ผู ้ใช ้บริการจะทาความตกลงกับผู ้ให ้บริการเป็ นรายกรณี
2. ข ้อตกลงการให ้บริการเบือ
้ งต ้นนี้ อยูภ
่ ายใต ้การใช ้บริการเครือ
่ ง e-Machine 100%
9.2 งาน Maintenance e-Machine
(2nd line)

2) Second line maintenance (2nd) : การดูแล แก ้ไขเครือ
่ ง e-machine และ/หรือ
อานวยความสะดวกให ้ช่างเทคนิคทีเ่ ข ้าซ่อมเครือ
่ ง e-Machine
นิยาม : Second line maintenance (2nd) หมายถึง บริการแก ้ไขความขัดข ้องที่
นอกเหนือจาก first line maintenance และมีความจาเป็ นต ้องใช ้บริการจาก service
provider SLA เดียวกับ 1st Line

บาท / ครัง้
บาท / ครัง้
บาท / ครัง้

9.3 การบารุงรักษาเชิงป้ องกัน

3) การบารุงรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance: PM)
ผู ้ให ้บริการต ้องจัดทาแผนการบารุงรักษาเชิงป้ องกันสาหรับเครือ
่ ง e-Machine ของ
ผู ้ใช ้บริการล่วงหน ้า เป็ นรายเดือน และแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบ โดยผู ้ให ้บริการต ้อง
ดาเนินการ PM เครือ
่ ง e-Machine ให ้แล ้วเสร็จภายใน 2-4 ชม. ทัง้ นี้ ให ้เป็ นไปตาม
ความตกลงระหว่างผู ้ให ้บริการและผู ้ใช ้บริการ

บาท / ครัง้

(Preventive Maintenance: PM)

บาท / ครัง้
บาท / ครัง้

