
ข้อกำหนดขอบเขตการจ้าง (708)
ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๔ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

๑. วัตถุประสงค์ของการว่าจ้าง
*  เพือ่รายงานผลการดำเนนิงานขององคก์ร ในรอบปงีบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ - 

๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔)
*  เพือ่เผยแพรผ่ลการดำเนนิงานของ ฃสมก. ใหห้นว่ยราชการ องคก์รตา่งๆ ส่ือมวลขน ตลอดจน 

ประซาซนท่ัวไปได้รับทราบ อนัจะเสรมิสรา้งความเขา้ใจในการดำเนนิงานของ ฃสมก.
๒. ขอบเขตการจ้าง 
การออกแบบและจัดทำ

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งสรรคก์ารออกแบบ (065เฐท) หนา้ปก โทนสี ภาพประกอบ โดยใช ้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการจดัวางรปูเลม่ใหส้วยงาม และไมล่อกเลยีนแบบผูอ้ืน่

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทำอารต์เวริค์ ตามแบบ [ฬ๐(ะ̂  บ!ว หรือ เก,1: (วน* และส่งให ้ฃสมก. 
พจิารณาจนไตร้บัการเหน็ซอบทกุขัน้ตอนกอ่น จงึจะสามารถดำเนนิการจดัพมิพไ์ต้

*  ผูร้บัจา้งตอ้งปรูฟ๊สมีาใหด้ตูวัอยา่งจนเปน็ทีพ่อใจ จึงอนมุต้ใิหด้ำเนนิการพมิพไ์ต้
การจดัรปูเลม่ตวัอยา่งเหมอืนจรงิ (เฬ๐(±  บ!ว) เพือ่ขอคณะกรรมการอบมุต่ จำนวน ๑ เลม่กอ่น 
นำสง่เขา้โรงพมิพ์

๓. การถ่ายภาพและภาพประกอบ
*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งถา่ยภาพคณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์าร ผูบ้ริหาร ฃสมก. และสถานที ่

ของ ขสมก. หรอืภาพอืน่ๆ เพือ่เปน็ภาพประกอบภายในเลม่ ตามที ่ ขสมก. กำหนด โดยจะตอ้งจดัชา่งภาพ 
ทีม่คืวามชำนาญในการถา่ยภาพ และชา่งแตง่หนา้ระดบัมอือาซพี รวมทัง้ใชอ้ปุกรณถ์า่ยภาพทีม่คืณุภาพและ 
ไตม้าตรฐานในระดบัสตดูโิอ ท ัง้น ี ้ ขสมก. ตอ้งเหน็ซอบภาพถา่ยคณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์าร และ 
ผูบ้ริหาร ฃสมก. กอ่นนำไปจัดพมิพ ์ กรณถีา่ยภาพ คณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์ารและผูบ้รหิาร ฃสมก. 
ตอ้งสามารถแยกถา่ยภาพ ๒ รอบ เนือ่งจากผูบ้รหิารบางทา่นอาจมเืวลาวา่งไมต่รงกนั

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งถา่ยภาพผูบ้รหิาร ฃสมก. และภาพหมู ่ ผูบ้ริหารระดบัสงู ตามท่ี ขสมก. กำหนด
*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการตกแตง่ภาพถา่ย (86*011๘า) คณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์าร 

ผู้บริหาร ฃสมก. และ ภาพประกอบอืน่ๆ กอ่นทีจ่ะนำมาจดัพมิพใ์นหนงัสอืรายงานประจำปดีว้ย

๔. การแปลภาษาอังกฤษ
*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาผูเ้ชีย่วซาญตา้นภาษาองักฤษและรบัผดิขอบคา่ใชจ้า่ยในการแปล 

สำหรบัจดัทำเนือ้หาภาษาองักฤษใหม้คืวามถกูตอ้งและเหมาะสม
๕. การพิสูจน์อักษร

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิซอบการพสิจูนอ์กัษรทกุขัน้ตอน กรณพีมิพแ์ลว้เสรจ็ และพบ
ข้อผิดพลาดในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแกไขให้ถูกต้อง โดยฃสมก. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นซอน

/ ๖. การส่ังพิมพ์...



๖. การส่ังพิมพ์
*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งนำเสนอ คก!รเาอช /\โ1ผ๐โแ ให ้ ฃสมก. พจิารณาใหค้วามเหน็ซอบกอ่นสัง่ 

พมิพ ์หรือ สัง่ทำสำเนาซดีี
*  คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิจากการยืน่เสนอราคา เงนิคา่ออกแบบ ค่าจัดทำ 1ฬ0(ะแ บเว และอ่ืนๆ 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบ และไมม่ผีลผูกพนัตอ่ ซสมก. แตอ่ยา่งใด

๗. ผลงานท่ีจัดจ้าง 
จัดทำรูปเล่ม

*  ปก : ปกหนา้-หลงั ป๊มตัวหนังสือหรือโลโก้ ฃสมก. นนูท่ีหนา้ปก พมิพอ์อฟเซท็ ๔ สี ๔ หน้า 
กระดาษปอนด ์๒๖๐ แกรม เคลอืบดา้น ปกหลงัดา้นใน : พมิพอ์อฟเซท็ ๔ สี

*  เน้ือใน : เนือ้หา พมิพอ์อฟเชที ๔ สี กระดาษปอนด ์ ๑๐๐ แกรม ประมาณ ๙๖ หน้า 
งบการเงนิ พมิพ ์๒ สี ประมาณ ๘๐ หน้า รวมจำนวนประมาณ ๑๗๖ หน้า (ใมร่วมปกหนา้หลัง)

*  ขนาดรปูเลม่ ๘.๔ X ๑๑.(ะ น้ิว เชา้เลม่ ไสกาว จดัพมิพจ์ำนวน ๔๐๐ เล่ม
*  เผือ่ตกัตกทกุหนา้ ท้ัง ๔ ดา้น ประมาณ ๓ มิล
*  เนือ้หาเวน้จากขอบประมาณ ๑.๔ ซ.ม.
*  ไฟลเ์อกสารรปูเลม่รายงานประจำปทีีส่มบรูณ ์ พรอ้มไฟลร์ปูภาพ , ?ผธ) ทีเ่กีย่วชอ้ง 

หรอืมคีวามสมัพนัธก์บัผลงาน บันทึกลงใน 0 \/อ  จำนวน ๒ แผ่น
๘. งบประมาณในการดำเนินการ
ไมเ่กนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้)

๙. ขอบเขตการดำเนินงาน
*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ผลงานทีแ่ลว้เสร็จบรรจุใส่แผ่น อVอ ท้ังน้ืไฟล์ท่ีบรรจุน้ัน ต้อง 

สามารถตดิตัง้เพือ่ดาวนโ้หลดจากเวบ็ไซด ์อาท ิ แ-เว(ว(วแ , (ะ,อ!1 เพือ่ ฃสมก. จะนำขอ้มลูดงักลา่วไปลงใน 
เว็บไซด์ ผ ผ ผ .๖๓-!:3๔๐.ปา (ทัง้นี ้ เปน็ไปตามเง่ือนไขที ่ สคร. กำหนด)

* ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลงานท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม และอVอ ส่งมอบให้ ฃสมก. ภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันท่ี ฃสมก. ส่งต้นฉบับท่ีสมบูรณ์ให้แก่ผู้รับจ้าง

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งลง่ แบบรา่ง แลV 0นแ และ /ฬ0(± บเว ตลอดเลม่ ให ้ฃสมก. พจิารณา ภายใน 
๑๐ วัน นบัจากวนัที!่ดรั้บตน้ฉบบั พรอ้มภาพประกอบ จาก ฃสมก. (กรณทีีไ่ดข้อ้มลูครบถว้น)

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งแปลตน้ฉบบัภาษาไทย ใหเ้ปน็ภาษาองักฤษ ยกเวน้รายงานของผูส้อบบญัช ี
ประมาณ ๔๐ หนา้ ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ โดยใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๔ วัน นบัจากวันทีไ่ด้รับ 
ตน้ฉบบัภาษาไทย จาก ฃสมก.

*  หากมกีารสัง่แก!้ขงานในแตล่ะครัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่งานทีม่กีารแก!้ขมาให ้ฃสมก. 
พจิารณาภายใน ๗ วัน ของการแก!้ขงานในแตล่ะครัง้ โดยจดัสง่ให ้ฃสมก. พจิารณาในรปูแบบพมิพส์ทีกุครัง้

/ผ ูร้บัจา้ง...



๓ -

*  ผูรั้บจ้างจะตอ้งจัดทำ /ฬา/V๐โ̂  ตลอดเลม่ ให ้ฃสมก. พจิารณาภายใน ๓๐ วัน นบัจากวันที ่
ฃสมก. เหน็ชอบ 1ล^ 0น* และ / ฬ อ บ เ ว

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งดำเนนิการถา่ยภาพคณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์าร และผูบ้รหิาร 
ฃสมก. และจัดทำ คก!รเา6ป ฬ พ ง ^  ตลอดเล่ม ให ้ฃสมก. พจิารณาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ี ฃสมก. เห็นชอบ 
ฬ พ ๐!^

*  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัพมิพห์นงัสอืรายงานประจำป ี และจดัทำแผน่ ซีดี ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
๑๕ วัน นบัจากวนัที ่ ฃสมก. เหน็ชอบ ?เท{รเา6ป / เ โ ๐โ  ̂และอนมุติใิหจ้ดัพมิพ์

*  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จทันตามเวลาท่ีกำหนดไวในสัญญา และ ฃสมก. ยังมิได้ 
บอกเลกิสญัญา ผู้รับจ้างจะตอ้งชำระคา่ปรับใหแ้ก, ฃสมก. เปน็รายวันในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างทัง้หมด 
๑๐. ระยะเวลาดำเนนิงาน

*  ใหแ้ล้วเสร็จภายในเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๑®. การส่งมอบงาน
ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบงานดงันี้

*  หนงัสอืรายงานประจำป ี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๐ เลม่
*  ต้นฉบับ อารต์เวริค์ ทีเ่ปน็ 0!ร11:ลเ เฯ๒ โดยถอืเปน็ลิฃสทิธ้ีฃอง ฃสมก.
*  หนงัสอืลง่มอบงานชองผูร้บัจา้ง ลงนาม โดยผูม้อีำนาจ 

๑๒. ข้อสงวนสิทธ๋ึ
- รายงานประจำป ี๒๕๖๔ ของ ฃสมก. ทีจ่ดัพมิพแ์ลว้เสรจ็ถอืเปน็ลฃิสทิธึข๋อง ฃสมก. ผูว้า่จา้ง 

จะนำไปดำเนนิการอยา่งอืน่ โดยไมผ่า่นความเหน็ชอบของ ฃสมก. มิได้

ผู้ประสานงานของ ฃสมก.
๑. นางสาวสรัุตน ์ เหลอืประเสรฐิ 
๒. นางสาว'ซนริ'ชา สุรัตน์

กลุม่งานประชาสมัพนัธ ์ สำนกัผูอ้ำนวยการ
โทรศัพท ์๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๗๓๘๕


