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ประกาศองคการขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง เข ้ญ ขวนให ้เอกขนยื่นความประสงค ์ ต ิดภาพโฆษณาภายบอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา

จำนวน ๑,๔๒ ๐ คัน

ด้วยองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะให้เอกซนขอรับสิทธิในการติดภาพโฆษณา 
ภายนอกรถโดยสารธรรมดา จำนวน ๑,๔๒๐ คัน โดยให้สัญญาในการติดภาพโฆษณา ๓ ปี ตามรายละเอยด ดังนี้ 

คุณสมนัดผ ู้เสนอขอรับส ิทธ ิการต ิดภาพโฆษณา
๑. เป็นนิติบุคคลที่มีวัตลุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจประเภทสื่อโฆษณาประซาสัมพันธ์ 
๒. ต้องโม่เป็นผู้ถูกระบุซื่อโวในบัญซีผู้ทิ้งงานของราซการและแจ้งเวียนซื่อแล้ว หรือโม่เป็นผู้ที่ 

โต้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอก 
ยกเลกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา

๓. ต้องโม่เป็นผู้มีผลประโยซนํร่วมกันกับผู้ประสงค์ขอรับสิทธิรายอื่น หรือโม่เป็นผู้กระทำการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๔. มีผลงานการโฆษณาที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราขการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราซการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกซนที่น ่าเซอถอ มีวงเงินโม่นัอยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
ในสัญญาเดยวผลงานโม่เกิน ๓ ปี

เง ื่อนไขการยื่นข ้อเสนอ
๑. ระยะเวลาการใขัสิทธิติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารธรรมดา มีระยะเวลา ๓ ปี 

นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๖ ถงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
๒. กรณีที่องค์การโต้รับรถโดยสารใหม่ และนำมาทดแทบรถโดยสารที่!ต้รับสิทธิติดภาพโฆษณา 

ให้ลือว่าอายุสัญญาการให้สิทธิติดภาพโฆษณาสินสุดลงเฉพาะรถโดยสารคันที่ถูกทดแทนนั้น 
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะยื่นข้อเสนอขอรับสิทธิ โดยยื่นเสนอตามแบบที่กำหนด 
๔. รูปแบบการโฆษณาจะต้องถูกต้องตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และไม่ขัด หรือ ลดคุณค่าของภาพลักษณ์องค์การ หรือผิดคืลธรรมอันดีงาม
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะยื่นข้อเสนออื่นที่เป็นประโยขนํแก่องค์การ นอกเหนิอจากข้อเสนอที่กำหนด 

โว้ในแบบยื่นข้อเสนอกั!ต้
๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันในการยื่นเสนอราคาเป็นเงินสด หรือหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารภายใบประเทศในวันที่ยื่นข้อเสนอ จำนวนรัอยละ ๔ ของราคากลางตลอดอายุส ัญญา เป็นจำนวนเงิน 
๓,๑๔๖,๔๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสื่ร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันดังกล่าว องค์การจะคนให้ 
ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่โต้พิจารณาในเบองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ที่โดัรับการคัดเลือกโวัแล้วจะคืนให้ 
ก็ต่อเมื่อโต้ทำสัญญาหรือเมื่อโต้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

/ ๗. ผ้ผ่าบการ...



๗. ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องทำสัญญากับองค์การภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งและ 
ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าตอบแทนตลอดอายุสัญญาการคืนหลักประกัน 
ตามข้อ ๖ และ ๗ ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ก็คืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๘. ผู้ผ่านการพิจารณาซึ่งองค์การไต้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่องค์การกำหนด 
องค์การจะรับหลักประกันตามข้อ ๖ 

๙. ขอสงวนสิทธิ
๙.๑ องค์การสงวนสิทธื้ที่จะแกัโขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรัอข้อกำหนดในแบบสัญญา และ 

เอกสารอื่น  ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แก่องค์การ
๙.๒ องค์การขอสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบรัหาร 

กิจการองค์การไต้อบุม้ตแล้ว เท่านั้น
๙.๓ องค์การทรงไวัซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกโครงการที่ยังมีไต้ลงนามในสัญญาไต้ทุกเมื่อ และ 

องค์การทรงไวัซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญา ผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ขนะเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ โดยผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาหรือผู้ขนะการเสนอราคาไม่มีสิทธฟ้องร้องเรืยกค่าเสิยหายใด  ๆ จากองค์การ

๙.๔ องค์การทรงไวัซึ่งสิทธิที่จะเลือกผู้เสนอผลประโยขนัตอบแทนรายหนึ่งรายใด ให้เป็นผู้ 
ชนะการแข่งขันราคา โดยไม่จำเป็นต้องเลือกผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงส,ด หรือจะพิจารณายกเล ิกการ 
แข่งขันราคาก็ไต้ หากมีเหตุผลเชื่อไต้ว่าการดำเน์นการกระทำการโดยไม,สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ 
ราคาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือมีผู้เสนอผลประโยซน์รายอื่นตอบแทนมาเพียง 
รายเดียว

๑๐. ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อจะต ้องย ืน เสน ออ ัตราค ่าตอบ แท น  ส ิทธ ิการต ิดภาพโฆษณ าภายนอก 
รถโดยสารธรรมดาโดยเสนอราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๑. อัตราค่าตอบแทนในการเจรจาผู้เสนอขอรับสิทธิต้องยื่นเสนอค่าตอบแทนไม่ตํ่ากว่าคันละ 
๑,๑๕๐ บาท ต่อคันต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นขัอเสนอ
ผู้สนใจต้องยื่นความประสงค์ขอรับสิทธิการติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารธรรมดา จำนวน

๑,๕๒๐ คัน ในวันที' ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐  -  ๑ ๐ .๐ ๐ น. และร่วมเจรจาเวลา ๑ ๐ .๓ ๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒ ขัน ๕ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตสุประสงค์
๒. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทบให้แนบหนังลือมอบอำนาจซึ่งติด 

อากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งบี้หากผู้รับมอบ 
อำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๓. ผลงาบการโฆษณากับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าต้วยระเบียบบริหารราชการ 
ท้องถิ่น รัฐวสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกขนที่น่าเชื่อถอมีวงเงินมาน้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท ในสัญญาเดียวกันผลงาน 
ไม่เกิน ๓ ปี

-•๒-

/ ๔. หลักประกัน...



-๓-

๔. หลักประกันในการยื่นเสนอราคาเป็นเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภๅยในประเทศ 
เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๔๖,๔๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนอี่หมื่นหกพันสืร้อยบาทถ้วน)

๔. ใบเสนอราคา

ประกาศ ณ วนที ่ ๑๑ กรกภาคม ๖๔๖๔

*1
(นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตนั)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบรืหาร 

ประธานคณะกรรมการตามคำลังที่ ๑๖๔/ ๖๔๖๔ 
ลงวันท่ี ๖ มนาคม พ.ศ.๖๔๖๔

ผู้ติดต่อประสานงาน 
นายสมศ์กดี้ นครเอี่ยม 
โทร ๐๘๑๖๔๗๘๖๐๘
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แบบใบยื่นข้อเสนอติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา 
จำนวน ๑,๔๒๐ คัน

เรืยน คณะกรรมการ

๑. ข ้าพเจ ้า............................................................ท ี่อยู่เลขที่............................................................
ถนน........................................... ตำบล/แขวง.................................................... อำเภอ/เขต.........................................
จังหวัด....................................... .โทรศัพท.์................................................... .โดย...........................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศเชิญซวนขององค์การ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๔๖๔ โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่กำหนด และเป็นผู้ไม่ทิ้งงานของทางราขการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอค่าตอบแทนการใข้สิทธโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา
จำนวน ๑,๔๒๐ คัน โดยคดอัตราค่าตอบแทนคันละ....................... บาทต่อคันต่อเดอน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ค่าตอบแทนที่เสนอนี้จะยินอยู่เป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นข้อเสนอ 
๔. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา ขี่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่องค์การ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ 

องค์การให้เป็นเอกสารและทรัพย์สินขององค์การ
๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบข้อเสนอนี้โดย 

ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การไม่ต้องรับผิดขอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
๖. แบบยื่นข้อเสนอนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบรืสุทธ้ียุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิด 

กันโดยไม่ขอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างท้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น 
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที.่.......... เดือน...................................พ.ศ..........................

(ลงข่ือ).
( .................................

ตำแหน่ง........................
ประทับตรา (ถ้ามี)

)


