
 
 

-ราง TOR- 
ขอบเขตของงานและรางเอกสารการประกวดราคา วาจางจดัทําประชาสัมพันธเชิงรุกภายนอก 

ตามแผนฟนฟูกิจการองคการ  ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส 
……………………….. 

 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (องคการ) มีความประสงคจะประกวดราคาจัดทําประชาสัมพันธเชิง

รุกตามแผนฟนฟูกิจการองคการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีมีมตเิม่ือวันที่  9 เมษายน 2556  อนุมัติใหองคการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน  เพ่ือทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีใชน้ํามันดีเซล ประกอยดวย รถโดยสาร
ธรรมดา  1,659 คัน และรถโดยสารปรับอากาศ 1,524 คัน เพ่ือใหประชาชนไดใชรถโดยสารท่ีมีมาตรฐาน
ความปลอดภัย สะดวกสบายมากย่ิงขึ้น และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับการเชื่อมตอระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ และสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหกับองคการ จึงจําเปนตองทําการประชาสัมพันธเพ่ือสราง
ความเขาใจกับประชาชนโดยผานชองทางที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ สื่อสารมวลชน การจัดกิจกรรมรูปแบบ
สัมมนา สัมภาษณผูบริหาร บทความ หรือสกูปขาวตางๆ สื่อสารดานนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการฯ  ไปยังกลุมเปาหมายอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  
2.  วัตถุประสงค  
 2.1.เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการปรับเปลี่ยนรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)  
ทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีใชน้ํามันดีเซล 
 2.2.เพ่ือสรางการรับรูไปสูกลุมเปาหมายในวงกวางใหทราบถึงการพัฒนารถโดยสารรูปแบบใหมท่ี
ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) เปนการยกระดับมาตรฐานการบริการดานการบริการที่ดี ความสะดวก 
และความปลอดภัย  
 2.3.เพ่ือประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
3.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1.ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส 
      3.2.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถกูระบุชือ่ไวในบัญชีรายชือ่ผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
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      3.3.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  
      3.4.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น                 
      3.5.ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในดานการ
วางแผนงานประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การผลิตสื่อประชาสัมพันธและมีความสามารถ
ในการใหคําปรึกษาวิเคราะหสถานการณเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงรุกรวมถึงมีความสามารถดานการเขียน
ขาว สกูปขาว บทความประชาสัมพันธ บทสารคดีโทรทัศน บทสารคดีวิทยุ เปนตน และสามารถซื้อสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรผานชองทางตางๆ ท่ีเหมาะสมอาทิสื่อโทรทัศนวิทยุและสิ่งพิมพ โดยมีหนังสือ
รับรองผลงานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในวงเงินไมนอยกวา 
3,750,000.- บาท        

3.6.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อ
วาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ  
 3.7.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

3.8.ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
5. ระยะเวลาการดําเนนิการ  
 ดําเนินการภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. ระยะเวลาสงมอบงาน  
 แบงออกเปน  5  งวดๆละ 2 เดือน รวมระยะเวลา  10 เดือน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
7. วงเงินในการจัดหา  
 เปนเงิน   7,500,000.- บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
8. เง่ือนไขอื่นๆ 
 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงิน แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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 ท้ังนี้ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาและทําสัญญากับองคการตอง
จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชรีายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรอืนิตบุิคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ  ณ วันท่ี 11 สิงหาคม  2554  และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ขอ 8 ประกาศ  ณ วันท่ี 7  ธันวาคม  2554 
 

---------------------- 
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เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการวาจางจดัทําประชาสัมพันธเชิงรกุ 

 
1. วางแผนในการทําประชาสัมพันธเชิงรุกตามแผนฟนฟูกจิการองคการ  ครอบคลุมสาระสําคัญ  

ประกอบดวย 
- โครงการจัดซือ้รถโดยสารใชเชือ้เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน เพ่ือทดแทนรถโดย 

สารเดิมท่ีใชน้ํามันดีเซล 
 - การปรับเสนทางเดนิรถ 
 - การเก็บคาโดยสารโดยสารโดยใช E-Ticket 
 - การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเดินรถ 
 - การประชาสัมพันธดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 โดยมีรูปแบบการจัดประชาสัมพันธเผยแพรตามสือ่ตาง ๆ ตามรายละเอียดขอ 2 

2. รูปแบบการจดัประชาสัมพันธ 
 2.1 จัดทําประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุ 

     1) ผลิตสปอตวิทยุความยาวไมนอยกวา 30 วินาที และไมนอยกวา 8  สปอต   
2) เผยแพรสปอตวิทยุไมนอยกวา 3 สถานี ครอบคลุมท้ังสถานีคลื่นขาว คลื่นจราจร และคลื่น

เพลง อาท ิจส. 100   สวพ.FM.91  FM.97  FM.106  โดยเผยแพรสถานีละไมตํ่ากวา 120 ครั้ง 
        3) จัดสัมภาษณผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของ ในรายการสถานวิีทยไุมนอยกวา 10 ครั้ง  

    4) ผลิต VOX-POP ความยาวไมนอยกวา 1 นาที จํานวนไมนอยกวา 3 คร้ัง มีเนื้อหาจากการ
สัมภาษณประชาชนท่ัวไป ผูใชรถโดยสาร เพื่อเชิญชวนใหประชาชนใชบริการรถโดยสารประจําทางหรือ
แนะนําการใชบริการตางๆ ของ ขสมก. โดยเผยแพรในสถานีวิทยุไมนอยกวา 3 สถานี สถานีละไมนอยกวา 
10 ครั้ง 

2.2 จัดทําประชาสัมพันธทางส่ือโทรทัศน 
   1) เผยแพรขาวความเคลือ่นไหวในรายการประเภทขาว ชวงขาวภาคเชา ภาคเท่ียง หรือภาคค่ํา ทาง

ฟรีทีวี อาท ิชอง 3 หรือ 5 หรือ  9  หรือ NBT หรือ ThaiPBS  เผยแพรไมนอยกวา 20 ครั้ง หรือใน
สถานีโทรทศันดาวเทยีม  และเคเบิลทีวี ไมนอยกวา 10 ครัง้ 

 2) จัดสัมภาษณผูบริหาร หรอื ผูท่ีเกี่ยวของ ในรายการประเภทสนทนาขาว ทางฟรีทีวี หรือ 
สถานีโทรทศันดาวเทยีม หรอืเคเบิลทีวี  ไมนอยกวา 6 ครั้ง 

 3) จัดทําสปอตโทรทศันความยาวไมนอยกวา 30 วินาที จํานวน 1 เร่ือง และเผยแพรทางโทรทัศนฟร ี
ทีวี จํานวนไมนอยกวา 2 สถานี รวมไมนอยกวา  40  คร้ัง และสถานโีทรทัศนดาวเทียม ไมนอยกวา 40 ครั้ง 
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2.3 จัดทําประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพ 
  1) จัดทําบทความ ขนาด 6X10 คอลัมนนิ้ว โดยเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพไมนอยกวา 10 ครั้ง 
  2) จัดสัมภาษณพิเศษผูบริหาร หรอืผูท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับความคบืหนาการดําเนนิงานตางๆ เผยแพร 

ทาง หนังสอืพิมพรายสัปดาห เชน สยามรฐัสัปดาหวิจารณ มติชนสดุสัปดาห เนชั่นสุดสัปดาห เปนตน ไม
นอยกวา 6 ครัง้ 

 3) จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพไมนอยกวา 18 คร้ัง 
2.4.จัดทําสื่อส่ิงพิมพ 
   1)จัดทําแผนพับขนาด A4 พับ 3  จํานวนไมนอยกวา 2 เร่ือง เผยแพรไมนอยกวา 10,000 แผน  
  2)จัดทําแผนท่ีเสนทางเดินรถใหมแจกจายใหกับประชาชนท่ัวไป และผูใชบรกิาร ขนาด A4 พับ 

จํานวน 50,000 แผน 
2.5.จัดทําประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี 
จัดนิทรรศการเคลือ่นท่ี โดยจัดใหมี Roll Up Backdrop  Banner เดินสายใหความรูเกี่ยวกับ  

เทคโนโลยสีมัยใหมท่ีใชกับรถ NGV เพื่อเปนการประชาสมัพันธผูใชบริการทราบลวงหนา ใน กรุงเทพฯ  
อาทิ สวนจตุจักร อนสุาวรียฯ อูบางเขน ไมนอยกวา 3 คร้ัง  

2.6.ออกแบบสอบถามการรบัรูจากการสือ่สารทุกประเภทเพ่ือประเมินผลขอบเขตการดาํเนินงาน 
 

------------------------------------------------ 
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เอกสารหมายเลข 2 
รายละเอียดการสงมอบงาน  จํานวน  5  งวด 

 
 

งวดท่ี 1   ชําระเงิน  15%  เม่ือผูรบัจางไดสงงานดังนี้ 
1. วางแผนกลยุทธในการประชาสัมพันธ จํานวน 1 งาน 
2. ผลิตสปอตวิทยุ  30  วินาที  จํานวน 8 เร่ือง 
3. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 2 ครั้ง 
4. ผลิต Vox-Pop วิทยุ   60 วินาที จํานวน 3 เร่ือง 
5.จัดทําสปอตโทรทัศนไมนอยกวา 30 วินาที จํานวน 1 เร่ือง 
6.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 2 เร่ือง 
7.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 2 ครั้ง 
8.สัมภาษณพิเศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 1 ครั้ง 
9.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 4 ครั้ง 

 
งวดท่ี 2  ชําระเงิน  25%  เม่ือผูรับจางไดสงงานดังนี้ 

1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 ครั้ง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 3 ครั้ง 
3.เผยแพร Vox-Pop วิทยุ  จํานวน 15 ครั้ง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน  Free TV จํานวน 7 ครั้ง 
5.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 3 ครั้ง 
6.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทัศน จํานวน 2 ครั้ง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 ครั้ง 
8.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 ครั้ง 
9.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 3 เร่ือง 
10.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลมันนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 3 ครั้ง 
11.สัมภาษณพเิศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 2 ครั้ง 
12.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 4 ครั้ง 
13.จัดทําประชาสัมพันธเคลื่อนที ่ จํานวน 3 ครั้ง 
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งวดท่ี 3   ชําระเงิน  20%  เม่ือผูรบัจางไดสงงานดังนี้ 

1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 ครั้ง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 2 ครั้ง 
3.เผยแพร Vox-Pop วิทยุ   จํานวน 15 ครั้ง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน  Free TV จํานวน 6 ครั้ง 
5.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 3 ครั้ง 
6.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทัศน จํานวน 1 ครั้ง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 ครั้ง 
8.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 ครั้ง 
9.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 2 เร่ือง 
10.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลมันนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 2 ครั้ง 
11.สัมภาษณพเิศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 2 ครั้ง 
13.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 4 ครั้ง 
13.จัดทําและเผยแพรแผนพับขนาด A4 พับ 3   จํานวน 10,000 แผน 
14.จัดทําและเผยแพรแผนท่ีเสนทางเดินรถใหม ขนาด A4 พับ  1 จํานวน 50,000 แผน 

 
งวดท่ี 4  ชําระเงิน  20%  เม่ือผูรับจางไดสงงานดังนี้ 

1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 ครั้ง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 1 ครั้ง 
3.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน   Free TV จํานวน 6 ครั้ง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 3 ครั้ง 
5.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทัศน จํานวน 2 ครั้ง 
6.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 ครั้ง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 ครั้ง 
8.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 2 เร่ือง 
9.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ. จํานวน 2 ครั้ง 
10.จัดสัมภาษณพเิศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 1 ครั้ง 
11.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 4 ครั้ง 
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งวดท่ี 5  ชําระเงิน  20%  เม่ือผูรับจางไดสงงาน  ดังนี ้

1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 ครั้ง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 2 ครั้ง 
3.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน    Free TV จํานวน 1 ครั้ง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทัศน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 1 ครั้ง 
5.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทัศน จํานวน 1 ครั้ง 
6.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 ครั้ง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 ครั้ง 
8.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 1 เร่ือง 
9.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 1 ครั้ง 
10.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 2 ครั้ง 
11.จัดทําแบบสอบถามการรับรูจากการสือ่สารทกุประเภท จํานวน 1 งาน 

 
 

........................................ 
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เลขท่ี           /2556 
การวาจางจดัทาํประชาสมัพันธเชิงรกุภายนอกตามแผนฟนฟูกจิการองคการ 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่            ธันวาคม  2556 

……..................... 
 

             องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จางจัดทําประชาสัมพันธเชิงรุกภายนอกตามแผนฟนฟูกิจการองคการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
1.4 แบบสัญญาจาง 
1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 

                     (1) หลักประกันซอง 
                     (2) หลักประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                    (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
                     (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2    
  
 

/2. คุณสมบัติ............. 
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2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  
2.1  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  
2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทาง

ราชการ  และไดแจงเวียนชือ่แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอดเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา  

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส  หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขดัขวางการแขงขนัราคา
อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
  2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซือ้จัดจางภาครัฐ 

 2.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณใน
ดานการวางแผนงานประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การผลิตสื่อประชาสัมพันธและมี
ความสามารถในการใหคําปรึกษาวิเคราะหสถานการณเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงรุกรวมถึงมีความสามารถ
ดานการเขียนขาว สกูปขาว บทความประชาสัมพันธ บทสารคดีโทรทัศน บทสารคดีวิทยุ เปนตน และ
สามารถซื้อสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรผานชองทางตางๆ ท่ีเหมาะสมอาทิสื่อโทรทัศนวิทยุและสิ่งพิมพ 
โดยมีหนังสือรับรองผลงานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในวงเงินไม
นอยกวา 3,750,000.- บาท  

2.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้จากองคการ 

 
/3.หลักฐานการ.............. 
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                     3.   หลักฐานการเสนอราคา                               
       ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน  2 สวน  คือ 
                      3.1 สวนท่ี 1   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

       (ก)  หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจด              
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง          
   (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคาใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย   ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)      
                                 (4)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถาม)ี  
                             (5)   บัญชเีอกสารสวนท่ี 1  ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1) 
      3.2 สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้  
     (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (จํานวน 3 
ชุด) โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา   
  (2)  หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน   
         (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจ 
                             (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูรับมอบอํานาจ 
         (5)  แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส 
                    (6)  เอกสารตามขอ  2.6 , 2.8    

 (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 
    (8)   บัญชเีอกสารสวนที่  2 ทั้งหมด  ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2) 

 /4. การเสนอราคา............ 
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4. การเสนอราคา 
4.1  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองย่ืนขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี ้โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือ
ชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได   
   4.3  ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลว
เสร็จ ไมเกิน ................... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการ
   4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงรายละเอียดเง่ือนไขของขอกําหนดโครงการจัดทํา
ประชาสัมพันธเชิงรุกภายนอก ตามแผนฟนฟูกิจการองคการ พรอมเอกสารสวนท่ี 1 และเอกสารสวนท่ี 2 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการจะยึดไวเปนเอกสารขององคการ   
       4.5  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
          4.6  ผูประสงคจะเสนอราคา  จะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ 
เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี ......... / 2556”   ยื่น
ตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี ………………………..  ต้ังแตเวลา  09.30 น.ถึงเวลา 
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ หองประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
อาคารเลขที ่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310  
     เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ  
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด           
             คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 
(1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตาม
ขอ 3.2  และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอื่นใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันท่ี 
...................................... 

/หากปรากฏตอ.............. 
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 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน   
 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
มีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส   หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา  กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็ก   
ทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสทิธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสือ่สารกบั
บุคคลอื่น  และเม่ือแกไขขอขัดของแลวจะไดดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนท่ีคางอยู
ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลว
เสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ  
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆระหวางการประกวด
ราคาฯเพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัต ิดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดย่ืนมาพรอมกบัซองขอเสนอทางเทคนิค     
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตองเร่ิมตนท่ี

ราคา………………………..……….- บาท   (....................................................)                  
(3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่น ๆ(ถามี)รวมคาใชจายท้ัง

ปวงไวดวยแลว 
/(4) ผูมีสิทธเิสนอ……….. 
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(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบยีนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม 

วัน  เวลา  และสถานที่ท่ีกําหนด      
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี

เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ.......................................บาท จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา
............................บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิ เล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส   ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  

(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ณ  บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………..   ต้ังแตเวลา  10.00 น.  เปนตนไป  ท้ังนี้ จะแจงนัด
หมายตามแบบแจง วัน เวลาและสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 

(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

5. หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 

จํานวน  .....................................................- บาท  (.............................................) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกนั ต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลมุไปจนถึงวันสิน้สดุการยืนราคา 
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้                                 
      5.1 เงินสด 
                    5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการโดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)   
      5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ  ท่ีมีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา  180  
วัน นับแตวันยื่นเอกสารการประกวดราคา ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 

/5.4 หนังสือค้ําประกัน............. 
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       5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ใน ขอ 1.5 

 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 

15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ซึ่ง
เสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน
แลว   
         การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการจะพิจารณาตัดสิน

ดวยราคารวม      
       6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตามขอ 4  แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผดิพลาด หรือผิดหลงเพียงเลก็นอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทานั้น       
        6.3  องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1)  ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางขององคการ  

    (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคารายอื่น  

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญาคณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกบัผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง   

/ 6.5  องคการทรง……… 
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                          6.5  องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนขององคการเปนสําคัญ   และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจรติ 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
               ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ํา เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได   คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้น   

6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรบัการคดัเลอืกเปนผูมีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเลก็ทรอนกิส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเลก็ทรอนกิส หรือเปนผูมีสิทธเิสนอราคา
ท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1.6 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
          7.  การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางกับ
องคการภายใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการ  และจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทํา
สัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ได ใหองคการยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5   
    หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญา 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว    
          8.  ระยะเวลาสงมอบงาน   
  แบงออกเปน 5 งวดๆละ 2 เดือน รวมระยะเวลา 10 เดือน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

/9. คาจาง............ 
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 9.  คาจางและการจายเงิน 
  องคการจะจายเงินคาจาง โดยแบงเปน 5 งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี 1   ชําระเงิน  15%  เม่ือผูรบัจางไดสงงาน  ดังนี ้

1. วางแผนกลยุทธในการประชาสัมพันธ จํานวน 1 งาน 
2. ผลิตสปอตวิทย ุ 30  วินาที  จํานวน 8 เรือ่ง 
3. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 2 คร้ัง 
4. ผลิต Vox-Pop วิทยุ   60 วินาที จํานวน 3 เรือ่ง 
5.จัดทําสปอตโทรทัศนไมนอยกวา 30 วินาที จํานวน 1 เรือ่ง 
6.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 2 เรือ่ง 
7.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลมันนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 2 คร้ัง 
8.สัมภาษณพิเศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 1 คร้ัง 
9.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 4 คร้ัง 
    

  งวดท่ี 2  ชําระเงิน  25%  เม่ือผูรับจางไดสงงาน  ดังนี ้
1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 ครั้ง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 3 ครั้ง 
3.เผยแพร Vox-Pop วิทยุ  จํานวน 15 ครั้ง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน  Free TV จํานวน 7 ครั้ง 
5.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 3 ครั้ง 
6.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทศัน จํานวน 2 ครั้ง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 ครั้ง 
8.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 ครั้ง 
9.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 3 เรือ่ง 
10.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลมันนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 3 ครั้ง 
11.สัมภาษณพิเศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 2 ครั้ง 
12.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 4 ครั้ง 
13.จัดทําประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี จํานวน 3 ครั้ง 
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งวดท่ี 3   ชําระเงิน  20%  เม่ือผูรบัจางไดสงงาน  ดังนี ้
1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 คร้ัง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 2 คร้ัง 
3.เผยแพร Vox-Pop วิทยุ  จํานวน 15 คร้ัง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน  Free TV จํานวน 6 คร้ัง 
5.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 3 คร้ัง 
6.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทศัน จํานวน 1 คร้ัง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 คร้ัง 
8.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 คร้ัง 
9.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 2 เร่ือง 
10.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลมันนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 2 คร้ัง 
11.สัมภาษณพิเศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 2 คร้ัง 
12.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 7 คร้ัง 
13.จัดทําและเผยแพรแผนพับขนาด A4 พับ 3 จํานวน 10,000 แผน 
14.จัดทําและเผยแพรแผนที่เสนทางเดินรถใหม ขนาด A4 พับ 1 จํานวน 50,000 แผน 
 
 
งวดท่ี 4   ชําระเงิน  20%  เมื่อผูรบัจางไดสงงาน  ดังนี ้
1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 คร้ัง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 1 คร้ัง 
3.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน  Free TV จํานวน 6 คร้ัง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 3 คร้ัง 
5.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทศัน จํานวน 2 คร้ัง 
6.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 คร้ัง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 คร้ัง 
8.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 2 เร่ือง 
9.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลมันนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 2 คร้ัง 
10.สัมภาษณพิเศษทางหนังสอืพิมพรายสัปดาห จํานวน 1 คร้ัง 
11.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 4 คร้ัง 
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งวดท่ี 5  ชําระเงิน  20%  เม่ือผูรบัจางไดสงงาน  ดังนี ้
1. เผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 90 คร้ัง 
2. จัดสัมภาษณรายการวิทยุ จํานวน 2 คร้ัง 
3.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน    Free TV จํานวน 1 คร้ัง 
4.ประชาสัมพันธทางสือ่โทรทศัน  ดาวเทียม/เคเบิลทีวี  จํานวน 1 คร้ัง 
5.จัดสัมภาษณผูบริหารผานรายการขาวทางสถานีโทรทศัน จํานวน 1 คร้ัง 
6.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทาง Free TV จํานวน 2 สถาน ี จํานวน 10 คร้ัง 
7.เผยแพรสปอตโทรทัศน  ทางโทรทัศนดาวเทียม จํานวน 10 คร้ัง 
8.จัดทําบทความขนาด 6x10 คอลัมนนิ้ว  ขาว-ดํา   จํานวน 1 เร่ือง 
9.เผยแพรบทความขนาด 6x10 คอลมันนิ้ว  ขาว-ดํา  ใน นสพ.  จํานวน 1 คร้ัง 
10.จัดทําขาวประชาสัมพันธเผยแพรสือ่สิ่งพิมพ จํานวน 2 คร้ัง 
11.จัดทําแบบสอบถามการรับรูจากการสือ่สารทุกประเภท จํานวน 1 งาน 

   

    10.  อัตราคาปรับ  
                       การปรับตามสัญญาจาง  เปนไปตามรายละเอียดในรางสัญญาแนบทายเอกสารการ
ประกวดราคา 
        

 11.  การบอกเลิกสัญญา 
                       ในระหวางท่ีองคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอ
ราคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรอง
จากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการ
ปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย  
                     ในการบอกเลิกสัญญาไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือไมก็ได  ท้ังนี้ตามท่ีองคการเห็นสมควร   
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ                

12.1  เม่ือองคการไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้   
       (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน 
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

/(2) จัดการใหสิ่ง............ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 20 
 
 
 

        (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธเิชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นท่ี
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
        (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ  (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี   
  12.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึง่ไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
องคการ แลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว  ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกนัซองจํานวน  2.5  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)  รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม              
  12.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางองคการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผู
ท้ิงงานตามระเบียบขององคการ 
  กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น       
  12.4  องคการสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  

 

 
     

                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
                                                                                            ………../………../………. 
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        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจดัสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
       ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
 

1. โครงการวาจางจัดทําประชาสัมพันธเชิงรกุภายนอกตามแผนฟนฟูกิจการองคการ   
หนวยงานเจาของโครงการ  สํานกัผูอํานวยการ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    7.5  ลานบาท 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   4  ธันวาคม 2556 

เปนเงิน   7,500,000.-บาท  

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  เนื่องจากไดตรวจสอบราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณ
กําหนด ไมมีราคากลางตามคุณลกัษณะท่ีกําหนด  จึงสืบราคาในทองตลาด 4  บริษัท 
(ตามเอกสารแนบ) คือ 

4.1 บริษัท ชิน คัมปาน ีจํากัด 
4.2 บริษัท มาเธอร ครเีอชัน่ จํากัด 
4.3 บริษัท คารสิมา  มีเดีย จํากัด 
4.4 บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จํากัด 

 
5. รายชือ่เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

											5.1 นางอุทัยวรรณ   สุวรรณปากแพรก 
           5.2 นางพรพรรณ     ภูรีสารศัพท 
           5.3 นางสาวสิริกร     อุดมผล 
           5.4 นายชดิชัย           ภูอารีย 
           5.5 นางสาวรชันี      ลออทรัพยาภัทร 
           5.6 นายสมศกัด์ิ       นครเอี่ยม 
           5.7นายวิชาญ           เทวาพิทักษ 
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