ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 07/2560
เรื่อง ประกวดราคาเชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ(e-Ticket)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
....................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะเชาระบบบั ตรโดยสารอิเล็ กทรอนิ กสพ รอม
อุปกรณ(e-Ticket) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน 89,330,000.-บาท (แปดสิบเกา
ลานสามแสนสามหมื่นบาทถวน)
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเป น ผูมีอาชี พให เชาพัส ดุที่ป ระกวดราคาเชา ด วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาเชาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข าเป น คู สั ญ ญาต อ งไม อ ยู ในฐานะเป น ผู ไม แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุม
กิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยตองแสดงหลักฐานการรวมเปนกิจการรวมคามาพรอมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ที่รวม
ทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน
จะตองกําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทาง
องคการ โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุก
รายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
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นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใดลง
นามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
1.9 นิ ติ บุ ค คลแต ล ะนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประสงค จ ะเสนอราคาที่ เ ข า ร ว มในกลุ ม กิ จ การร ว มค า
(Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรือรวมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติ
บุคคลในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
1.10 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
1.11 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
1.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานดานระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส (e-Ticket) สําหรับรถ
โดยสารประจําทาง จํานวนไมนอยกวา 500 คัน ในระยะเวลาไมเกิน 3 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา จนถึงวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคานี้ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงหลักฐานตนฉบับ หรือสําเนาสัญญาของงาน
และหนังสือรับรองผลงานดังกลาวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาพรอมชื่อและเบอรโทรศัพทของเจาของ
ผลงานที่สามารถติดตอได
ในกรณี ที่ เ ป น กลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อ กลุ ม นิ ติ บุ ค คลร ว มทํ า งาน
(Consortium) ผลงานตามกรณี ที่หนึ่ งหรือกรณีที่สองสามารถใชผลงานของกลุมบริษัทผูเขารวม โดยตองมี
บันทึกเปนลายลักษณอักษรวาใชผลงานของผูเขารวมคารายใด
1.13 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งมี ใบอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํ าระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส บัญชี ค (3) (e-Money บัญชี ค) ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ภายใตเงื่อนไขของธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณี ที่ เ ป น กลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อ กลุ ม นิ ติ บุ ค คลร ว มทํ า งาน
(Consortium) กลุมบริษัทผูเขารวมรายใดรายหนึ่งตองมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส บัญชี ค (3)
1.14 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูผลิตหรือเปนบริษัทที่ไดรับหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายจากบริษัทสาขาของผูผลิตในประเทศไทย หรือกรณีที่ไมมีบริษัทสาขาในประเทศไทย ใหใชหนังสือ
แตงตั้งจากตัวแทนจําหนายภายในประเทศได โดยไดรับการรับรองจากผูผลิตโดยตรงวาอุปกรณที่นําเสนอเปน
อุปกรณใหม ไมเคยใชงานมากอน และอยูในสายการผลิต
1.15 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองจัด ทําเอกสารเปรียบเทีย บรายละเอียดคุณ ลั กษณะเฉพาะ
ครุ ภั ณ ฑ ที่ กํ าหนดข า งต น ทั้ งหมดโดยระบุ เอกสารอ างอิ ง แค็ ต ตาล็ อ ก ให ถู ก ต อ ง และต อ งขี ด เส น ใต ร ะบุ
หมายเลขขอที่อางอิงใหชัดเจน โดยจัดทําเอกสาร จํานวน 5 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 4 ชุด) องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมขีดเสนใตระบุหมายเลข ในเอกสารอางอิง
แค็ตตาล็อก ตามตัวอยางดานลาง
กรณีผูประสงคจะเสนอราคามีเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศที่
ไม ใช ภ าษาอั งกฤษต องแปลเป น ภาษาไทย การรั บ รองคํ าถู ก ต อ งขอคํ าแปลเป น ภาษาไทย ให เป น ไปตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา
26 วรรคสอง ขอ 1 การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย พรอมลงนามรับรองความถูกตองในการ
แปลเอกสารนั้นแนบดวย

3
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่ผู
ขสมก.กําหนด
ประสงคจะเสนอ
ราคาเสนอ

ตรงตามรายละเอียด ดีกวารายละเอียด
ที่ ขสมก.กําหนด
ทีข่ สมก.กําหนด

เอกสารอางอิง
(ระบุเลขที่หนา)

หมายเหตุ ผูยื่นขอเสนอ ตองแนบแผน CD-ROM ที่มี File (MS Word หรือ MS Excel) ของเอกสารตาราง
เปรียบเทียบ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ ................................... โทรศัพท ......................................
2. กําหนดการรับฟงคําชี้แจง และกําหนดการสาธิตระบบ
กําหนดรั บ ฟ งคํ าชี้ แ จง ในวั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห อ งประชุ ม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สํานักงานใหญ เพื่อรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หากไมมารับฟงคําชี้แจง
ในวันและเวลาตามที่กําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่องคการแจงใหทราบแลวและจะถือเปน
ขออางใดๆ มิได
กําหนดการสาธิตระบบ ระหวางวันที่ 15-16 มีนาคม 2560
3. กําหนดการยื่นเอกสาร
กํ า หนดยื่ น เอกสารการประกวดราคาเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
6 มีนาคม 2560 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา
ณ ห อ งประชุ ม องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มร ว มมิ ต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.บาท (ห ารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ได ที่ กลุมงานจัด ซื้อ สํ านักบริการและจัด ซื้อ องคการขนส ง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ระหวางวันที่
7 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท 0-2246-0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
(ลงชื่อ)

สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 07/2560
โครงการเชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
...................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาเชา
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งพัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของ
แท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ฉบั บนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบดวย
1.1.1. ขอบเขตการดําเนินงานของผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา
(เอกสารหมายเลข 1)
1.1.2. วิธีการทํางานหลักของระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (e-Ticket)
(เอกสารหมายเลข 2)
1.1.3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 3)
1.1.4. การรับประกันและการบํารุงรักษาซอมแซม (เอกสารหมายเลข 4)
1.1.5. การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC) (เอกสารหมายเลข 5)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาเชา
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
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2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูป ระสงคจะเสนอราคาต องไมเป น ผูที่ถูกระบุ ชื่อไวในบั ญ ชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเชาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government : e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญ ญาตองรับและจายเงิน ผานบัญ ชีธนาคาร เวนแตการรับ จายเงิน แต ละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ
กลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือ
นิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยตองแสดงหลักฐานการรวมเปนกิจการรวมคามาพรอมกับเอกสาร
เสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ที่
รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน
จะตองกําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทาง
องคการ โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุก
รายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคล
ใดลงนามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
2.9 นิ ติ บุ คคลแต ล ะนิ ติ บุ ค คลซึ่ งประสงค จ ะเสนอราคาที่ เข าร ว มในกลุ มกิ จ การร ว มค า
(Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรือรวมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติ
บุคคลในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
2.10 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
2.11 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การคากระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
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2.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานดานระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส (e-Ticket) สําหรับ
รถโดยสารประจําทาง จํานวนไมนอยกวา 500 คัน ในระยะเวลาไมเกิน 3 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา จนถึง
วันยื่นเอกสารประกวดราคานี้ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงหลักฐานตนฉบับ หรือสําเนาสัญญาของ
งาน และหนังสือรับรองผลงานดังกลาวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาพรอมชื่อและเบอรโทรศัพทของ
เจาของผลงานที่สามารถติดตอได
ในกรณี ที่ เป น กลุ มกิจ การร วมคา (Joint Venture) หรือกลุ มนิ ติ บุ คคลร วมทํ างาน
(Consortium) ผลงานตามกรณี ที่หนึ่ งหรือกรณีที่สองสามารถใชผลงานของกลุมบริษัทผูเขารวม โดยตองมี
บันทึกเปนลายลักษณอักษรวาใชผลงานของผูเขารวมคารายใด
2.13 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส บัญชี ค (3) (e-Money บัญชี ค) ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ภายใตเงื่อนไขของธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณี ที่ เป น กลุ มกิจ การร วมคา (Joint Venture) หรือกลุ มนิ ติ บุ คคลร วมทํ างาน
(Consortium) กลุมบริษัทผูเขารวมรายใดรายหนึ่งตองมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส บัญชี ค (3)
2.14 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูผลิตหรือเปนบริษัทที่ไดรับหนังสือแตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจําหนายจากบริษัทสาขาของผูผลิตในประเทศไทย หรือกรณีที่ไมมีบริษัทสาขาในประเทศไทย ใหใช
หนั งสื อแตงตั้ งจากตั วแทนจําหน ายภายในประเทศได โดยได รับ การรับ รองจากผู ผลิ ต โดยตรงวาอุป กรณ ที่
นําเสนอเปนอุปกรณใหม ไมเคยใชงานมากอน และอยูในสายการผลิต
2.15 ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุ ภั ณ ฑ ที่ กํ าหนดข า งต น ทั้ งหมดโดยระบุ เอกสารอ างอิ ง แค็ ต ตาล็ อ ก ให ถู ก ต อ ง และต อ งขี ด เส น ใต ร ะบุ
หมายเลขขอที่อางอิงใหชัดเจน โดยจัดทําเอกสาร จํานวน 5 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 4 ชุด) องคการ
ขนส ง มวลชนกรุ ง เทพสงวนสิ ท ธิ์ ไม พิ จ ารณาผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ ไม ขี ด เส น ใต ร ะบุ ห มายเลข ใน
เอกสารอางอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอยางดานลาง
กรณี ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคามี เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช ป ระกอบการอ า งอิ งที่ เ ป น
ภาษาตางประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษตองแปลเปนภาษาไทย การรับรองคําถูกตองขอคําแปลเปนภาษาไทย ให
เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มาตรา 26 วรรคสอง ขอ 1 การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย พรอมลงนามรับรองความ
ถูกตองในการแปลเอกสารนั้นแนบดวย
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่ผู
ตรงตามรายละเอียด ดีกวารายละเอียด เอกสารอางอิง
ขสมก.กําหนด
ประสงคจะเสนอ
ที่ ขสมก.กําหนด
ที่ขสมก.กําหนด
(ระบุเลขที่หนา)
ราคาเสนอ
หมายเหตุ ผูยื่นขอเสนอ ตองแนบแผน CD-ROM ที่มี File (MS Word หรือ MS Excel) ของเอกสารตาราง
เปรียบเทียบ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ ......................................... โทรศัพท .............................................
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3 หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ ากั ด หรื อ บริษั ท มหาชนจํ ากัด ให ยื่ น สํ าเนาหนั งสื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย
ใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเชา
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ ดวยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา(ถามี) จํานวน 3 ชุด
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) เอกสารตามขอ 2.6, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
(7) เอกสารหลั ก ฐานที่ ใ ช ป ระกอบการอ า งอิ ง ที่ เ ป น ภาษาต า งประเทศที่ ไ ม ใ ช
ภาษาอังกฤษตองแปลเปนภาษาไทย การรับรองคําถูกตองขอคําแปลเปนภาษาไทย ใหเปนไปตามกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 26 วรรคสอง
ขอ 1 การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย
(1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ใชภาษา
ที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน
(2) อาจารย ในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเป น ผู ส อนภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว
(3) สถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยประกาศ
นั้นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ
(4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ

8
หากดําเนินการตาม (1)หรือ(2)หรือ(3)หรือ(4) ตองมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่น
ซองประกวดราคา
(8) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2)
4 การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการเชาและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอ
ราคาใหชัดเจน
4.2 ผูป ระสงคจะเสนอราคาต องเสนอกําหนดยื น ราคาไมน อยกวา 360 วัน นั บ แต วั น
ยืน ยัน ราคาสุด ทาย โดยภายในกําหนดยืน ราคานั้ น ผู ป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะต อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 360 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาเชา
4.4 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งส งแค็ต ตาล็ อกและหรื อ แบบรู ป และรายละเอี ย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของโครงการเช า ระบบบั ต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ ร อ มอุ ป กรณ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้
องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเป นสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติ กรรมแทนนิ ติบุ คคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแค็ตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน
7 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาเชา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ กทรอนิ กส จ าหน าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุ ไวที่ห น าซองว า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 07/2560” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 5 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา
4 ชุ ด ) ในวัน ที่ 6 มี น าคม 2560 ตั้ งแต เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ องค การขนส งมวลชนกรุ งเทพ
อาคารเลขที่ 131 ถนนศูนยวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว
องคการจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม
ขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรั บ หรื อ ทางโทรสารหรื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ มี ห ลั ก ฐานว าผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารั บ ทราบแล ว ภายในวั น ที่
17 มีนาคม 2560
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณา ลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป น
ธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหน า
หนวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรบั แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาเชาดวยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประสบข อ ขั ด ข อ งจนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่
ค า งอยู ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา แต ต อ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไม แ ล ว เสร็ จ ได โดยงาย หรือ ขอ ขัด ข องไมอ าจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ต าม เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว ในหนั งสื อ แสดงเงื่ อ นไขการเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมากับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ด ของการประกวดราคาเช าด ว ยวิ ธี ก ารทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส จะต อ ง
เริ่มตนที่ ราคา 1,786,590,000.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเป นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 3,000,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 3,000,000.-บาท จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
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(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้น
แล ว จะต องยื น ยัน ราคาต อผูให บ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส ราคาที่ยื น ยัน จะต องตรงกับ ราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต
เวลา 10.30 น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให
ทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5 หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํ านวน 89,330,000.-บาท (แปดสิ บ เก าล านสามแสนสามหมื่น บาทถว น) โดยหลั กประกั น ซองจะต องมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเป น เช็คลงวัน ที่ที่ยื่น ซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือกอนหนาวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกัน ของธนาคารในประเทศตามแบบหนั งสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.5(1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
1.5(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส องคการจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวมต่ําสุด

11
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม ถู ก ต อ ง หรื อ ไม ค รบถ ว นตามข อ 3 หรื อ ยื่ น เอกสารประกวดราคาเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะ
เสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในหลั ก ฐานการรั บ เอกสารประกวดราคาเช า ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
เชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงค
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาเช าด ว ยวิ ธี ก ารทางอิเล็ กทรอนิ กส หรื อในการทํ า
สัญญาคณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได หรืออาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั งจากการประกวดราคาเช าด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7 การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7
วัน นั บ ถัด จากวัน ที่ไดรั บ แจ งและจะต องวางหลั กประกัน สั ญ ญาในวัน ทําสั ญ ญาเป น จํานวนเงิน ไมน อยกว า
รอยละ 10 ของราคาทั้งหมดที่ประมูลได ใหองคการยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ตาม ขอ 5 หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวัน ที่ผูชนะการ
ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
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8 อัตราคาปรับ
8.1 กรณีไมสงมอบตามกําหนด ผูชนะการประกวดราคาไมสามารถติดตั้งอุปกรณและ
ระบบที่เชาไดถูกตองครบถวนตามระยะเวลาที่องคการกําหนด หากขาดอุปกรณหรือระบบรายการใดรายการ
หนึ่ง องคการจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของมูลคาวงเงินคาเชาทั้งหมดของงวดนั้น
8.2 กรณีตรวจพบอุปกรณหรือระบบรายการใดรายการหนึ่งชํารุดบกพรองจากการใชงาน
ปกติทําใหไมสามารถเก็บเงินคาโดยสารได ผูชนะการประกวดราคาจะตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจง หากไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขไดในภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด องคการจะคิดคาปรับเปนรายชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ 600 บาทตอคัน ตั้งแตเวลาที่ไดรับ
แจง หรือองคการตรวจสอบพบวาระบบไมสามารถใชงานได จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งนี้เศษของชั่วโมง
คิดเปน 1 ชั่วโมง และหากดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จเกินกวา 8 ชั่วโมง ตั้งแตเวลาที่ไดรับแจง หรือ
องคการตรวจสอบพบวาระบบไมสามารถใชงานได จะคิดคาปรับเปนการเหมาจายในอัตราวันละ 10,000 บาท
ตอคันตอวัน (สําหรับรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ) และอัตราวันละ 5,000 บาท ตอคันตอวัน (สําหรับรถ
โดยสารประจําทางธรรมดา) จนกวาจะซอมแซมระบบใหแลวเสร็จอยูในสภาพที่ องคการสามารถใหบริการได
โดยใหถือเปนคาขาดรายไดคาโดยสาร ทั้งนี้ใหถือวาคาขาดรายไดคาโดยสารดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตน
เทานั้น และหากมีความเสียหายอื่นใดเพิ่มเติม ผูชนะการประกวดราคาจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแก
องคการเพิ่มเติม
8.3 กรณีอุป กรณ หรือระบบเสียหายรวมกัน ตอเดือนมากกวารอยละ 5 ของจํานวนรถ
โดยสารประจํ าทางทั้งหมด 2,600 คัน ให คิดคาปรับ ในอัตรารอยละ 0.20 ของมูลคาวงเงิน คาเชาตอเดือน
ทั้งหมด นับตั้งแตวันที่ครบ 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ผูชนะการประกวดราคแกไขแลวเสร็จ
9 การจายเงิน
9.1 องคการจะจายเงินคาเชาจํานวน 100 คันแรก เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดทําการ
ตรวจรับระบบและอุปกรณ ที่ติดตั้งงานในงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
9.2 องคการจะจายเงินคาเชาจํานวน 700 คันแรก เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดทําการ
ตรวจรับระบบและอุปกรณ ที่ติดตั้งงานในงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
9.3 องคการจะจายเงินคาเชาจํานวน 1,800 คันแรก เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดทําการ
ตรวจรับระบบและอุปกรณ ที่ติดตั้งงานในงวดที่ 3 เรียบรอยแลว
9.4 องคการจะคิดคาเชาเปนรายวันและจายเงินเปนรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจการ
เชาไดรายงานผลการตรวจการเชาระบบและอุปกรณเรียบรอยแลว
10 การรับประกันและบํารุงรักษาซอมแซม
เปนไปตามเอกสารหมายเลข 4
11 การสงมอบ
ผู ช นะการประกวดราคาจะต องส งมอบ ระบบ e-Ticket สํ าหรั บ รถโดยสารประจํ าทาง
จํานวน 2,600 คัน พรอมระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในโครงการ ณ สถานที่
ที่ ขสมก. กําหนดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค รายละเอียดตาม
ตารางตอไปนี้
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งวดที่

ขอบเขต/สิ่งที่สงมอบ

ระยะเวลา

1

ติดตั้งระบบ e-ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวนไมนอยกวา
100 คัน รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณเพื่อใหระบบ
e-ticket สามารถใช งานได ตั้ งแต อุ ป กรณ บ นรถโดยสารประจํ า ทาง
(Tier 1), ระบบคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศที่อูโดยสาร (Tier 2)
และระบบคอมพิวเตอรสวนกลางและระบบสารสนเทศ (Tier 3)
ติดตั้งระบบ e-ticket สําหรับรถโดยสารประจําทาง จํานวนไมนอยกวา
700 คัน รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณเพื่อใหระบบ
e-ticket สามารถใชงานไดเพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบ
สารสนเทศตามมาตรฐานตั๋วรวมของกระทรวงคมนาคม (Tier 4)
ติ ด ตั้ งระบบ e-ticket สํ าหรั บ รถโดยสารประจํ าทาง จํ านวนที่ เหลื อ
ทั้ งหมดจนครบ 2,600 คั น รวมถึ งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อุปกรณทั้งหมดที่นําเสนอในโครงการนี้ใหแลวเสร็จสมบูรณ

ภายในระยะเวลา
120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
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3.

ภายในระยะเวลา
180 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
ภายในระยะเวลา
360 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา

12 การบอกเลิกสัญญา
หากการติ ดตั้ งระบบที่เสนอมาทั้งหมด ไมสํ าเร็จลุ ลวงตามระยะเวลาสั ญญาอันเกิดจากการ
กระทําของผูชนะการประกวดราคา ขสมก.มีสิทธิที่จะจางบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทนได โดย
ผูชนะการประกวดราคา ตองเปนผูวาจางและรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดรวมถึงระยะเวลาแลวเสร็จตามที่ ขสมก.
กําหนด โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ และรวมถึงคาปรับตาง ๆ ตามสัญญาเชาที่กําหนดไว ในระหวางที่องคการยังไมได
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาไดดวย
13 ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงื่อนไขตาง ๆ ขางตนที่กําหนดใหสงมาพรอมกับการยื่นเอกสารของการประมูลในครั้ง
นี้ใหถือเปน เงื่อนไขสําคัญ ขสมก.สงวนสิทธจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่สงเอกสารดังกลาวมาไมครบ
13.2 เมื่อองคการได คัดเลื อกผู เสนอราคารายใดให เชา และได ตกลงเช าสิ่งของตามการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้ น ต อ งนํ า เข า มาโดยทางเรื อ ในเส น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ ก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน
7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูใหเชาสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
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13.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอองคการ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวม
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นองคการ
จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
13.4 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให เปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาวผูชนะการเสนอ
ราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
13.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของ สํานักอัยการสูงสุด (ถามี)
13.6 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมคัดเลือกขอเสนอหรือจะยกเลิกโครงการเชาระบบบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ ที่ยังมิไดลงนามในสัญญาไดทุกเมื่อ และองคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก
การทําสัญญาเชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ จากผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูชนะการประกวด
ราคาไดทุกเมื่อ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูชนะการประกวดราคาไมมีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายใด ๆ จาก
องคการ
14 ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแยงในประกาศประกวดราคา
หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพื่อใหการประกวด
ราคาครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิที่จะเปนผูตีความ และ
วินิจฉัยขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด
15 การแกไขเอกสารประกวดราคา
15.1 กอนวันยื่นซองประกวดราคา หากมีความจําเปนองคการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคา
15.2 การแกไขเอกสารประกวดราคาตาง ๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบโดย
ทั่วกันทุกรายเปนลายลักษณอักษร
15.3 หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาตาง ๆ มีเหตุทํา
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองใชเวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อความถูกตอง
ครบถวน องคการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาไดตามความจําเปน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
............../.................../.............
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ เชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ (e-Ticket) ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๑,๗๘๖,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เปนเงิน คาเชาตอคันตอเดือน เปนเงิน
๑๑,๔๕๒.๕๐ บาท
คาเชาทั้งหมดตอเดือน เปนเงิน
๒๗,๗๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท
คาเชาทั้งหมดตอป
เปนเงิน ๓๕๗,๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
คาเชาทั้งหมด ๕ ป
เปนเงิน ๑,๗๘๖,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) เนื่องจากสืบราคากลางจากสํานักงานประมาณและกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแลว ไมมีราคากลางตามคุณลักษณะที่กําหนด จึงสืบราคาจากบริษัท ๔ บริษัท และสืบ
ราคาจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวมของ สนข. จึงใชราคาจากบริษัทที่ปรึกษาฯ
ของ สนข. เปนราคากลาง ดังนี้
๔.๑ บริษัท วีเจนซ จํากัด
๔.๒ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จํากัด
๔.๓ บริษัท บางกอก เพยเมนต โซลูชันส จํากัด
๔.๔ บริษัท จักวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จํากัด
๔.๕ บริษัท ที่ปรึกษาโครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวมของ สนข.
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
๕.๑ นายยุกต
จารุภูมิ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
๕.๒ นายประยูร ชวยแกว
รักษาการ รองอํานวยการฝายการเดินรถองคการ
๕.๓ ดร.เผด็จ
ประดิษฐเพชร
ผูอํานวยการสํานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
๕.๔ นายชิดชัย
ภูอารีย
ผูอํานวยการสํานักบริหารการเดินรถ
๕.๕ นางพนิดา
ทองสุข
ผูอํานวยการสํานักบัญชีและกองทุนกลาง
๕.๖ นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน
ผูอํานวยการสํานักแผนงาน
๕.๗ นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร
รักษาการ ผูอํานวยการสํานักบริการและจัดซื้อ
๕.๘ นางสาวเกษริน สินวิสูตร
รักษาการ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๙ นางกนกวรรณ วงษขาว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๔

