
แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก่ไขปัญหาร้องเรียนของ ฃสมก.
๒. หน่วยงาน กลุ่มงานประขาสัมพันธ์'สำนักผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ.
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๔๖๕ ของสำนักผู้อำนวยการ โครงการ 

ประชาสมิพัน่ธ์ผลการดำเนิน่งานแก่ไขปัญหาร้องเรียนของ ฃส๊มํก. เบนเงินจำนวน ๔,๐0 ๐,๐๐๐.๐๐- บาท - 
(ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภ่าษีมูลค่าเพิ่ม , I

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี ..ะ^.^...^ ป ี. ป ี. ^ . . . } ป ี. ^ ^
- ราคาว่าจ้างดำเนินโครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก่ไขปัญหาร้องเรียนของ ฃสมก. เปีนเงิน 

จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากได้ตรวจสอบราคามาตรฐานที'สำนักงบประมาณ 

กำหนดไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาในท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท โดยราคา 
เฉลี่ยอยู่ที' ๔ ,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ จำนวน ๔ ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน) จึงใช้ราคาที่มีบริษัทได้เสนอราคาตํ่าสุดไว้ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้าน 
บาทถ้วน) เป็นราคากลาง ซึ่งรายชื่อบริษัทที,ได้สืบราคา ประกอบด้วย 
๔ ๑  บริษัท ธิงค์ เอ็ม จำกัด 
๔๒ บริษัท มาสเตอมายส์ จำกัด 
๔.๓ บริษัท บอร์ดเวย ์ม ีเด ีย จำกัด 

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑ นางสาวสิริกร อุดมผล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
๖.๒-นางสาวสุรัตน์ เหลือประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
๖.๓ นายประเสริฐ ขุนเภา หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๖.๔ นางอมรรัตน์ แสงบัวผน หัวหน้างานงบประมาณ สำนักแผนงาน
๖ .๔ นางทักษกร โชติวัฒนนาดิน เจ้าหน้าที่พ ัสดุ๔ กลุ่มงานจัดซื้อ.สำนักบริการและจัดซื้อ
๖.๖ นายสุซาติ พลายงาม หัวหน้ากลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ



ร่างขอบเขตของงาบ ("โ6โกกร ๐  ̂^ 6 ^ 6 0 0 6 )
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกิไขปืณูหาร้องเรียนซอง ฃสมก.

๑. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มีบทบาท , 

หน้าที่ ภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดรถโดยสารประจำทางวิงให้บริการรับ - ส่งประซาขน 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แสะจังหวัดใกล้เคียง (ะ จังหวัด ไต้แก'นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการประกอบกิจการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอ่บการขนส่งบุคคล 
และเน ืองจากก ิจการเด ินรถโดยสารประจำทาง จัดเป็นสาธาร.ณูปโภคประเภทหนี'งของรัฐที,ให ้บริการ 
แก'ประชาขนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถือเป็นหลักการดำเนินงานของ ฃสมก. ที่มุ่งสนองตอบนโยบาย 
ของรัฐบาล เน้นการให้บริการเพื่อประซาชุน และมุ่งมั่นสู่การเป็น "ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง"

๒. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายภาครัฐได้ให ้ความสำคัญเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์และการรับฟ ้งความคิดเห็น 

ของประซาซน เนื่องจากสามารถสะท้อนได้ว่าการบริหารงานของหน่วยงานราซการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ซสมก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภท 
กิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม ม ีภารก ิจ และขอบเขตความรับผิดขอบในการจัดรถโดยสาร 
ประจำทางให้บริการ รับ ■ ■ ส่ง ผู้โดยสารในเซตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ๕ จังหวัด คือ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม-โดยมีแผนการดำเนินงานภายใต้แผนฟินฟูกิจการองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ (.ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ คือ การบริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ 
แบบมืออาชีพ โดยใซ้เทคโนโลยีที,ท้นสมัยและใส่ใจกับสิงแวดล้อม และมุ่งสนองนโยบายรัฐบาลในการให้บริการ 
แก1ประซาซนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางโดยไม'หวังผลกำไรเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน รวมทั้งตระหนัก 
ถึงความสำคัญในการแฑไฃปิญหาข้อร้องเรียนต่าง  ๆ ที่เกิดจากการให้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก..

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใข้โทรศัพท์แบบ 5๓311 
โ,เา๐ท6 และ 73๖161: มีมากขึ้น ส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์ (50๐311ฬ6ช[ล) เป็นซ่องทางในการสื่อสารที่ได้รับ 
ความนิยมสูงขึ้นเซ่นกัน ป้จจุบันประซาชนส่วนใหญ่ นิยมสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไล่น์มากขึ้น 
เน่ืองจากมีความรวดเร็วของข่าวสาร ((̂ 6ล1 71๓6) และสามารถส่ือสารได้สองทาง (เก1:6โลช:^ 6  (ะ๐๓ ๓ นก[(ะลบ๐ก) 
โดยเฉพาะเฟซ่บุกแฟนเพจ (^3๐6๖๐๐ท้เะลเๅเวลฐ๐) ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมจากประซาซน 
เป็นจำนวนมาก ด้งนั้น องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ จึงได้จัดทำเฟซบุก “ขสมก. พร้อมบวก” เพื่อเป็นอีกหนึ่ง 
ซ่องทาง ในการรับฟิงความคิดเห็นและปีญหาต่าง  ๆ จากผู้ใช้บริการจริง เซ่น การร้องเรียน การแนะน่า การติซม 
เป็นต้น 'เพื่อเร่ง.รัดติดตามผลการแกํใฃป้ญหา และแจ้งผลตอบกลับแก'ผู้ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ท้นท'วงที 
ก่อนน่าข้อมุลต่าง  ๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น

(นายประเสรฐิ ขนุเภา)

(ด ้,̂  บ:'?'.̂ .ไ1̂

กรรมการ

กรรมการและเลขานกุาร



ซ่ีงในป้.จจุบัน ฃสมก. ได้รัมฃ้อร้องเรียนจากประชาซนผ่าน เฟซบุก “ฃสมก. พร้อมบวก” มากกว่า ๑,0 ๐๐ เร่ือง 
โดยได้ดำเนินการแกใฃแลวเสร็จ เป็นจานวนมากกว่า (5^00 เรื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดทีไม่สามารถ 
สร้างการรับรู้ให ้ก ับประซาซนได้ร ับทราบว่า ป ัญ หาต ่าง ๆเหล่าง?น ได้รับการแก็ไขแล่'ว ด ังน ั้น จึงมี 
ความจำเป็นต้องดำเนินโครงการประซาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานแกไซปัญหาร้องเรียนซอง ฃสมก. ผ่านซ่องทาง 
ลือสังคมออน'ไลน์ ทีสามารถเข้าถึงประชาซนได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการประซาสัมพันธ์ผ่านปัายที,ติดตั้ง 
ในพี้,นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ...... .............

๓. วตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการประซาซนซอง ขสมก. ผ่านสื่อสังคม 

ออนไลน์ เฟฃบุ๊กแฟนเพจขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
๓.๒ เพื่อเป็นซ่องทางการสื่อสาร ให้ประซาขนผู้ใซ้บริการได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินการ 

แกไซปัญหาข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ
๓.๓ เพื่อป่ระซาสัมพันธ์เซิงรุก สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

ที่ถูกต้องแก,ประซาซน

๔. กลุ่มเปัาหมาย
ประซาชนท่ัวไป ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ฃสมก. และผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

ใบเซตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๕. ขอบเขตงาน และการดำเนินงาน
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก] ว่าจ้างผลิตสื่อประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการ 

ดำเน ินงานแก ้ไขป ัญ หาร ้องเร ียนของ ฃสมก. เพ ื่อ เผยแพ ร,ข ้อม ูลข ่าวสาร ส ื่อประซาส ัมพ ันธ์ด ังกล ่าว 
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีขอบเซ.ตการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ ผู้เส้นอราคา ต้องเสนอแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
แก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก. ที่มีค'วามเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ 
(ซสมก.) และต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประซาสัมพันธ์โดยกำหนดประเด็นการสื่อสาร ซ่องทาง และระยะเวลา 
การสื่อสารที,เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินโครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียน 
ของ ฃสมก. บรรลุตามรัตถุ่ประสงค์-

๕.๒ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
แก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ 
ประขาสัมพันธ์ ตลอดทั้งโครงการ ดังนี้

. ประธานกรรมการ ............... เ'น ัป้ ไ้ ................. . กรรมการ
(นางสาวสริกิรค)์ดมผล) (น างส า^แ ฬ  เหลอืประเสรฐิ)

.......... ะ ๙.ฟ   ...........  กรรมการ ...... ((โ?พัขซ/........................  กรรมการ
(นางอมรรตัน ์ แสง'นวัผัน) (นางทกษกร โซตวิฒันนาคนิ)

กรรมการ
(นายประเสรฐิ ช ุน เกา)

..... กรรมการและเลขานกุาร
(นายสชุาต ิ พลายงาม)



๓

(ะ.๒.๑ การประขาสัมพันธ์ ผ่านส่ือออบไลน เฟซบุก แฟนเพจ
๔.๒.๑.® ออกแบบเนื้อหาเพอใซ้เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกา.รแก้ไข 

ข้อร้องเรียน ผ่านสื่อออนโลนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อย่างน้อย ๑๐ แบบ โดยออกแบบเป็นรูปแบบภาพนิ่ง อย่างน้อย 
๘ แบบ และภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย ๒ แบบ

.......  "ร.........  ทั้งนี้ การออกแบบจะต้องสอดลส้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามหัวข้อที่
องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กำหนด โดยต้องส่งแบบให้องค์การซนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
พิจารผาก่อนดำเนินการผลิต

๕๒.๒ การประซาสัมพันธ์ผ่านน้ายโฆษณา
(ะ.๒.๒.๑ สื่อจอดิจิตอล (ว!5เ1;ล1 ฬ6ชเล) ที,มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๔.๔ ตาราง 

เมตร ครอบคลุมถนนสายสำคัญ และครอบคลุมแหล่งธรกิจใจกลางกรุงเทพ จำนวนไม'น้อยกว่า ๑ (ะ0  จอ 
ที่สามารถเข้า.ถี.งกลุ'มเน ้าหมายและประซาซนทั่วไปได้ โดยต ้องม ีจ ุดต ิดท ั่งครอบคลุมพ ื้นท ี่หลากหลาย 
ตามที่กำหนดร่วมด้วย ได้แก่

(๑) ส่ือดิจิตอล บริเวณแยกหรือถน่นสายสำคัญ 
(๒) ส่ือดิจิตอล บริเวณย่านธุรกิจ 
(๓) สื่อดิจิตอล บริเวณแนวเขตทางพิเศษ 
(๔) ส่ือดิจิตอล บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทาง 

๔.๒.๒.๒ ส ื่อจอด ิจ ิตอล (01ฐ|-เ311ฬ6ป๒) ขนาดไม'น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จฺอ ที,มีจุดติดตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางสำคัญ ได้แก่ ย่านสาทร อโศก เพซรบุรีตัดใหม่ 
และพระราม ๙

. ๔.๒.๒.๓ ส่ือประซาสัมพันธ์บนจอ.ใบศูนย์การค้าหรือห้างสร้รพ.สินค้า หรือร้านสะดวกซ้ือ 
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล'จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ จอ โดยเผยแพร่โฆษณาอย่างน้อย ๒ นาที 
ต่อช่ัวโมง

๔.๒.๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการดังนื้
(๑) ออกแบบและเผยแพร,ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิตอล (01ฐ1*31 1ฬ6ชเล) 

เพื่อประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกไฃปีญหาร้องเรียนของ ฃสมก. ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๔ วินาที จำนวน ๔ เร่ือง

(๒) ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียดสื่อโฆษณาที่เสนอ ได้แก่ ชื่อหรือ 
สถานที,ติดตั้งสื่อโฆษณบุ ข้อมูลตำแหน่งจุดติดตั้ง และขนาดสื่อโฆษณาโดยจอดิจิตอลให้ระบุรอบความถี,การ 
เผยแพร่ ตลอดจนปริมาณการมองเห็นสื่อโฆษณา

. ประฐานกรรมกไร ............. เ^:.'โ.:.!;..:.................. กรรมการ
(นางสาวสริกิ/ อดุมผล) (นางชวุสริตน ์ เหลอืประเสรฐิ)

0 ^ . กรรมการ

กรรมการ กรรมการ
(นางอมรรตัน ์ แสงนวัผนั) (นางทกี'ษกร โซตวิฒันนาคนิ)

(นายประเสรฐิ ชนุเภา)

ฯ.....??!.??.?.??.:?? กรรมการและเลขานกุาร
(นายสซุาต ิ พลายงาม)
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(๓) ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าภาษีป้าย ค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย 
ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(๔) ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารยืนยันการจองหรือใช้พื้นที่สื่อโฆษณๅ 
ดิจิตอลตามระยะเวลาทีเสนอ หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของสื่อโฆษณาจอดิจิตอลให้มีสิทฐิใช้สื่อโฆษญๅชุฐ 
ดิจิตอล ในการนำเสนอราคากับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามระยะเวลาที่นำเสนอ

........... ........... (ะ.'®•๒.๔ ผู้เส๊น้อิราค่าห้อง'ดาเนันการเผยัแพร่สื่'อโฆษณานอกบานโนแต่ละพื้นที่
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๔.๓ ข้อเสนออื่น  ๆ ที,เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยสนับสนุน 
และให้ความร่วมมือโดยไม่คิดมูลค่า ผู้เสนอราคาสามารถเสนอพื้นที่สื่อโฆษณาบอกบ้านพิเศษ หรือพื้นที่สื่ออื่น  ๆ
เพื่อเป็นความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม,คิดมูลค่า หรือสิทฐิพิเศษอื่น  ๆ ที่เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
ต่อ ฃสมก. โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

๖. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๘. งบประมาณ
จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙. ราคากลาง
โดยใช้ราคาตํ่าสุด จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๐. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑๐.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๑๐.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๑๐.๔ ไม'เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช ั่วคราวเน ื่องจากเป ็นผู้ท ี'ไม'ผ ่านเกณ'ท ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรใบระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง

(นางสาวสริกิร เอุดมผเ

........... บ ั!ส ิฟ ้โ^  กรรมการ
(นางอมรรตัน ์ แสงบวัผนั)

ประธานกรรมการ ..............Vฟ้แไ.ไ.;.:.ไ:..................กรรมการ
(  ๘!

กรรมการ
(นางสรงสรตน ์ เหลอีประเสรฐิ) (นายประเสรฐิ ขนุเภา)

1 กรรมการ ฐ .^ . . . ;40ก ายง!V
(บางทกัษก่ร โชตวิฒันนาคนิ)

....1..
(นายสชุาต ิ พลายงาม)

กรรมการและเลขานกุาร
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๑๐.๕ 1ม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวใบบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส'วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๐.๖ มีคุณสมบัติและไมมลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื่อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกบา

. ๑๐.๗ : เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๑๐.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก,องค์การขนส่ง

มวลขนกรุงเทพ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๐.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (&601X0ก10 
(วิ0ห6โท๓ 6ก1: ?โ00นโ6๓ 6ก1: : 6-ธเ3) ของกรมบัญชีกลาง '

๑๐.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานและประสบการณ์ที'ผ่านมาประเภทเดืยวกันกับการดำเนินโครงการ 
ในครั้งนี้ หรือมีผลงานสื่ออย่างใดอย่างหนี่ง โดยผลงานต้องไม่น้อยกว่า ๒ ,๐๐๐,๐0 ๐.- (สองล้านบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือ ภาคเอกซนที่มีซื่อเสียงซึ่งเป็นผลงานที่ 
สิ้นสุดแล้ว (มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรืยบร้อยแล้ว) ที่มีวงเงินในสัญญาเดียวกัน โดยแนบ 
สำเนา หรือ หนังสือรับรองผลงาน, ประ'วัติ หรือ สำเนาสัญญาจ้าง หรือ สำเนาใบสั่งจ้างในวันยื่นเสนอราคา

เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งประวัติ ผลงานที่ผ่านมา พร้อมหนังสือรับรองผลงานและสำเนาเอกสารสัญญา 

จ้าง หรือใบสั่งจ้าง รวมทั้งจะต้องส่งแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์ใครงการประซาส้มพันธ์ผลการดำเนินงาน 
แก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ฃสมก. พร้อมแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประซาสัมพันธ์ 
ให้คณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

จะพิจารณาดัดสีน โดยใข้หสักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (?ก่06 เ^ก ังโ๓ ลท06) โดยพิจารณา' 
ให้คะแนนตามปัจจัยหลัก และนั้าหนักที่กำหนด ดังนี้

๑๒.๑ ราคาที่ยื่นเสนอ ((วก่06) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
๑๒.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ๆ กำหนดนั้าหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ ตามสัตส่วน ๑0 ๐ 'คะแนน ดังบี้
ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 

(ร้อยละ)
๑ ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา

- ความพร้อมของผู้เสนอราคา และความเชี่ยวชาญในงานที่เสนอ
- ; ผลง':นย้อนหลังภายใน ๓ ปีนับจากวันที่ประกาศ โดยผลงานจะต้อง . 1 -

ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบส่ือโฆษณาดิจิตอล (01̂ 11:31 
/ฬ6ฝ่1ล่) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ- 
รัฐวิสาหกิจ หรือ •ภาคเอกซนที่มีซ่ือเสียง

๒ รูปแบบการนำเสนอ
- กลยุทธ์การสื่อสารประซาสัมพันธ์ฯ รวมถึงนำเสนอแผนการดำเนินการ 

ประซาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด
-  การออกแบบ ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และส่ือดิจิตอล (ลเชผอปง หรือ 

51:017 เว03ฬ), ความสวยงาม ความน่าสนใจ เทคนิคการนำเสนอ

๓๐

๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประซาสัมพันธ์
๓.® สื่อดิจิตอล (อ!ฐ!!:ลเ !ท6ช!ล) ตามข้อ ๕.๒.๒.๑ เสนอ รายละเอียด 

สื่อดิจิตอล, จำนวนส่ือโฆษณา, ความถี่ในการเผยแพร่ รวมถึงปริมาณการมองเห็น 
สื่อดิจิตอล โดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นที่หลายหลาย ตามที่กำหนดร่วมด้วย ได้แก'

' - ส่ือ.ดิจิตอล บริเวณแยกหรือถนนสายสำคัญ 
- - สื่อดิจิตอล บริเวณย่านธุรกิจ 

-สื่อดิจิตอล บริเวณแนวเขตทางพิเศษ 
- ส่ือดิจิตอล บริเวณจุดเชื่อมตอการเดินทาง
๓.๒ ส่ือดิจิตอล ตามข้อ ๕.๒.๖.๒ เสนอรายละเอียดสื่อดิจิตอล, จำนวน 

' สื่อโฆษณา, ความถี่ในการเผยแพร่ รวมถึงปริมาณการมองเห็นสื่อ 
ดิจิตอล ที่มีจุดติดตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางสำคัญ ได้แก ย่านสาทร, 
อโศก , เพชรบุรีตัดใหม่ และพระราม ๙ ,

- ๓.๓ ส่ือดิจิตอล บริเวณศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกช้ือ 
เสนอรายละเอ ียดส ื่อด ิจ ิตอล,จำนวนสื่อโฆษณา,ความถี่ในการ 
เผยแพร่ รวมถึงปริมาณการมองเห็นสื่อดิจิตอล 

-  เอกสารยืนยันการจองสื่อ

๔๐

ข้อเสนออ่ืน  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
โดยจะต้องระบุมลค่าข้อเสนอต่าง  ๆ เป็นตัวเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้

® ๕



๗

๑๒.๓ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ทรงไว้ซ่ึง.สิทธิที,จะไม'รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยขนิ 
ของทางราขการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพเป็นเด็ดขาด ผู้ยืนข้อเลนอ 
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพจะพิจารณายกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ.ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้.ทิ้งงาน-ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รัษการคัดเลือก' 
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตที่เซื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

' ในกรณีที,ผ ู้ย ื่นข้อเสนอรายที,เสนอราคาตํ่าสุด จนคาดหมายได้ว,าไม'อาจดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการจะพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอซี้แจงและแสดงหลักฐานที,ทำให้เซือได้ว่า ผู้ยื่น.ข้อเสนอสามารถ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ องค์การขนส่ง 
มวลซนกรุงเทพ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

©ฝืไ .  เงื่อนไขการชำระเงิน
เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง แสะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเป็น ๓ งวด'ตามงวดงานดังนี้

งวดท ี่ ๑ ชำระเงิน ่ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินค่าจ ้างท ั้งหมดตามสัญญา เม ือผ ู้ร ับจ ้าง 
ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจ 
รับครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้

๑. ส่งมอบแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปีญหา 
ร้องเรียนของ ขสมก. ซึ่งภายในแผนจะต้องระบุรายละเอียดเนื้องานที่จะต้องดำเนินการ จำนวน ๓ งวด

๒. ส่งมอบงานตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไข 
ป้ญหาร้องเรียนของ ฃสมก. งวดท่ี ๑

งวดที่ ๒ ขำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ 
ส่งมอบงานงวดที่ ๒' ตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปีญหา 
ร้องเรียนของ ขส่มก. ภายใน ๙๐ วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
ครบถ้วนถูกต้อง -

(นางสาวสริกิร/อดุมผลู)
. ประธานกรรมการ

(บาง๓ ^ รตน์ เหลอืประเสรฐิ)
. กรรมการ

(นางอมรรตัน ์ แสง'บวัผัน)
กรรมการ

(นางทกษกร โชตวิฒันนาคนิ)
กรรมการ

0 0 ^ กรรมการ
(นายประเสรฐิ ฃนุเภา)

......ค ่̂ ...า '.‘ค ่̂ ’,).^ กรรมการและเลขานกุาร
(บายสชุาต ิ พลายงาม)



งวดที ๓ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๔0  ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ- 
ส่งมอขงานงวดที่ ๓ ตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาบแก้ใฃปีญหๅ 
ร้องเรียนของ ฃสมก. ภายใน ๑๔0  วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
ครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องดำณ์นการจัดส่งเอกสารหลักฐาน ภายใน ๑๔ วับ นับจากวันครบกำหนตส่งมอบงาน 
ในแต่ละงวด

๑๔. สถานท่ีติดต่อเพ่ือฃอทราบข้อยูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
นายสุชาติ พลายงาม โทรสัพท 0 ๒ ๒๔๖ 0 ๓๓๙ ต่อ ๑๖๑๓ มือถือ 0 ๘ ๒๓๓๘ ๙๒๗0  

. หากท่านต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หร ือม ีความเห ็น เก ี่ยวก ับงาบด ังกล ัาว โปรดให้ความเห็น 
เห ็น ล ายส ัก ษ ณ ์อ ัก ษ รห ร ือ ท าง 6-๓311: รเชเะเาล!.ชล๓ (ฐ)!ว๓-!:ล.(ะ๐.ปา ม าย ังอ งค ์ก าร  โ ด ยต ้อ ง เป ิด เผ ย  
ซ่ือ ที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

. . ^ . ...........ประธานกรรมการ ..................^ ว ไั ! .....
(นางสาว่สิริกรโ อดุมยล) (น างสา์ชฮุ^น  ์ เหลอืปรเ

..................ว ั̂ ? ฟ ้̂ . ...... กรรมการ ........^ ..'.?™ .........................กรรมการ
(นางอมรรตัน ์ แสงบฺาัผบั) (นางทกัษกร โซตวิฒันนาคนิ)

กรรมการ 
(นางสา์ชสุ#ตน ์ เหลอืประเสรฐิ)

ช ^ กรรมการ
(นายประเสรฐิ ขนุ เกา)

...... ^ ! ? . ) ? วั'-'̂ '.ะ . กรรมการและเลขานกุาร
(นายสชุาต ิ พลายงาม)


