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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เร่ือง ประกวดราคาจ้างประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาบแกไฃป้ญหาร้องเรียนของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปฟเทฐ)

.......องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ มีความบระสงค์จะ ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลการด ำ เน ิน ง า น

แก้ไขบีญหาร้องเรียนของ ฃสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว[๗๗เทฐ) ราคากลางของงานจ้างในการ่ 
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕10 ๐ 0 ,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณ!สมบัติ ดังต่อโปน้ี 
.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้โนบัญชีรายซ่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาบ 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ'ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มี.อำนาจในการดำเนินงาบในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจ่านุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก'องค์ 

'การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล,ของผู้ย่ืน'ข้อ 
เสนอได้มีคำส์'งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ({:เ.6ชโ๐ท10 
00\76๓ ๓ 6ทจั ก!'00ช!'6 ๓ 6ทา: : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน[หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ พ/พ/\/พ.๖๓■ เ:ล.0๐.ปา หรือ พ/พ/พ/.ฐเวเ'๐0นเ'6๓61าปฐ0 .ปา หวือ



สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ ในวันและเวลาราชกา!

ประกาศ พ วันที, พฤษภาคม่ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผ้ฃ่วยผู้,อำนวยการส์ายบริหาร-ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวล.ซนกรุงเทพ

หมายเหตุ ผู้ประกอฃการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที, ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 6-ธ? ได้ตั้งแต่วันที่ฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ?รั1----------  " ๘กทรอนิกส์ (6-1ว!ฝ๘๒3)
เลขท่ี

การจ้างประซาสัมพันธ์ผลการดำเนิบงาบแก้ไขปัญหาร้องเรียบของ ฃสมก.
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

ลงวันท่ี 0*̂ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๔

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซึ่งต่อ!ปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกใฃปัญหาร้องเรียนซอง ฃสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปปเทฐ) ณ 
โดยมีฃ้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยซน่ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.ฟ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เนิบบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่โม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานซองผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เนินบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เนินผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นส่วนผู้



จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐคำหนดในราชกิจจาบุเบกษๅ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผ้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นรรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี.้.- ....ใ . ,............. ..-,.......— - - ป .....................- .............•- ..... ....................

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี้งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ังของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไฃที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(5๒ะ1;โ0ทเป (วิ๐'^6โกทา6เซ: ?โ0(ะนเ'&เากอกเ: 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภ่าครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนที, ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล .
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามี'ญหรือห้างทุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
'ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา



สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอ่กสารต่ามทื่ระบุไวใ,น (ค) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาบัตรประซาซนของผู้มีอำนาจ 
(๔.๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพานิซย์ 
(๔.๓) ภพ.๒๐
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญชีกลาง (6-ธโ)

...........  . . . .... . . . (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ใด้ยื่นพร้อมกับ'การเสนอร'เคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑ )โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โวโ โ[๒ (โอท!ลเว๒ อ๐อช๓ 6ท* 
โอ!’กา31:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ โ!๒ (โอ๔ลเว๒ อออช๓ ธท!: โอ!-๓ ล!:) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก 
ผู้รับมอบอำน่าจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) รายละเอียดตามขอบเขตของงานโครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนิน 

งานแก้ไขปีญหาร้องเรียนของ ฃสมก. ข้อ ๑๐.๑๑
(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/ปโร)

(ล้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบใบรูปแบบ โอโ โ!๒ (โว!!3๒๒ 0๐วน๓ 6ท!:
โ๐!'ท่าล!:) -

.- ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โวโ โ!๒ (โอ!!3๒16 อ๐อชทาลท!: โอ!'๓ ล!:) 

๔. การเสนอราคา
๔.'๑ . ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสํนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที,กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสัน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบล้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โอโ โ!๒ (โ๐!!ล่เว๒ อออช๓ 6ท!: โอ!■ กาล!:)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง.



ทั้งบี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒0 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ . ผ ูย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๔0  วัน นับกัดจาก 
วับลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูป และรายละเอียด ๆลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง.หมดเสืยก่อนที่จะตักลงยื่นเสัน้อราคาตามิเงื่อันไข ใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา 0 ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓0  น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท ? ว^ ค ๒ (^อโเโลเว[ล [ว0(3นกาลท'!: 1=๐โทาล!:) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร ?อ[ะ ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (ขเว๒3ป) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก'องค์การผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ . 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที' 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่บข้อเสนอ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่องค์การจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได็ให้ความร่วมมือเป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด



(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถ,อนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ -
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ายวิฐี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ ผผพ/.^ กว(ะนเ-6 เาา6ท11.50.1;ห
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

โดยยึ่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕,๑ - ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การจะ 
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก

ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยื่นข้อ .

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม1ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที,จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่องค์การกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที,มิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัง
ต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การมี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม'ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างใบจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ



มิ!ด้รวมทั้งองค์การ'จะ'พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโ'ทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้'ทิ้งงานไม่ว'าจะ 
เปนผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้วาการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ 
การ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เส!จสฆบูรณ์7หากคำ-ช้ีแจงไม่เป็นท่ี-รับพิงได้-องค์ค-ารมีสิทธิท่ีจะไม่รุ้บข้อเสนอหรืฎไม่ 
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์ 
การ

๕.๓) ก่อนลงนามในสัญญาองค์การ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการดัดเลือกมีผลประโยขน์ร่วม 
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น หรือเจาหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ■ ราคา

๔.-๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบภาร ร[ปโร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงาบของรัฐจดชี้อจดจ้างจากผู้ประกอบการ รแ/1โร ดังกล่าว โดยจัดเรียง . 
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รเฟโร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดของผู้ยืนข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ รเนเโร

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ รโฟโร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที,จัดทั้งขนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดทั้งขึ้นตามกฎหมายฃองฺต่างประเทศไม'เกินร้อยละ ๓ ไห้หน่วยงานฃ่องรัฐจัดซื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาทุ,ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
- ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใบข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไค้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท,ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประศวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์กา-รยึดถือไว้ในขณะ 
ทำสัญญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสต
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อน-

หน้าน้ัน ไม1เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
หนังสือคํ้าประกันฃองธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ๒:๓



’ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันฃองบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์’ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์'และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศ'ของธนาคารแห่งประเทศ'ไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
...... ..... ' หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน๑๔ บันนับกัดจากรันที่ผู้.ชนะการประกวด-ราคา.

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันบี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย .ตามอัตราส่วน1ชองงาน'จ้าง1ซึ่งองค์การ ไต้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
•องค์การจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันหลังลง 

นามในสัญญาจ้างแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกํไขปีญหาร้องเรียนของ ฃสมก.และคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้

๑. ส่งมอมแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกํไฃป้ญหาร้องเรียนของ ขสมก.ซ่ึง 
ภายในแผนจะต้องระบุรายละเอียดเนื้องานที,จะต้องดำเนินการ จำนวน ๓ งวด

๒. ส่งมอบแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกิไขปีญหาร้องเรียนของ ฃสมก.. ‘
. งวดท่ี ๑ .

งวดท่ี ๒ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างดำเนินการ 
ส่งมอบงานงวดที่.๒ ตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกไขป้ญหาร้องเรียนของ ฃสมก. ภายใน 
๙๐ วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง

งวดที่ ๓ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างดำเนินการ 
ส่งมอบงานงวดท่ี ๓ ตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกไฃป้ญหาร้องเรียนของ ฃสมก. ภายใน 
๑๔๐ วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งเอกสาหลักฐาน ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันครบกำหนดส่ง
มอบงาบในแต่ละงวด

๘. อัตราค่าปรับ
'ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘ ^  3 / * /  2 /  0  ๘ ^  V  VI 1 1 5 1  1 / 2 /,๘]  0 ๘  ๘  จุ ' ห 'เห 1 / 9 /๘.๑ กรณทผูรบจางนางานทรบจางเปจางช่วง เหผูอนทาอกทอดห1นงเดย เม่เดรบอนุญาต

จาก.องค์การ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าผืเนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที'ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง



๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ด้งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระ;ยะเวลาไม่น้อย 
กว่า ๑๕ ๐วัน นับถัดจากวันที่องค์การได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกัไขให้ใช้การได้ดีด้งเดิม 
ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑. .เงินค่าจ้วงสำหรับงานจ้วงครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 
รพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของด้งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ. 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที,ไม่ปฏิบัติตาน (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยืนข้อเสนอซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที,ทาง 
ราชการกำหนดด้งระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การสงวนสิทธึ๋ที่จะแกไชเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูง.สุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจนัยขององค์การ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐..๖ องค์การ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที,ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การไมใต้



ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วน่ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดชวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'องค์การ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ ^   .   ............. . 1. . . . ................................................

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา1ของผู้ยื่น1ข้อเสนอท่ี'ได้'รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกไม'ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระรับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับองค์การไว้ชั่วคราว

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔:

(๑) ไมใต้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใซใบการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม'เพียงพอที,จะ



ร่างขอบเขตของงาน ("โ6 โ กา5 ๐  ̂กร'(น่โ■ อก06)
โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไข'ปิญหาร้องเรียนของ ฃสมก.

๑. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มีบท'บาท 

หน้าที่ ภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดรถโดยสารประจำทางวิ่งไห้บริการรับ - ส่งประขาซน 
ใน;ขฅพ้ืนที่กรุงเทพมห'ไนคร และจังหวัดใกล้เคียง ๔ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร. 
และนครปฐม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการประกอบกิจการอื่น  ๆ ที,เกี่ยวเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล 
และเน ืองจากก ิจการเด ินรถโดยสารประจำทาง จัดเป็นสาธารณ ูปโภคประเภทหนี'งของรัฐที'ให ้บริการ 
แก'ประซาซนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถือเป็นหลักการดำเนินงานของ ขสมก. ที่มุ่งสนองตอบนโยบาย 
ของรัฐบาลิ เน้นการให้บริการเพื่อประซาขบ และมุ่งมั่นสู่การเป็น "ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง,,

๒. หลักการิและเหตุผล
ตามนโยบายภาครัฐ.ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกฃและการรับฟ้งความคิดเห็บ 

ของประ.ซาซน เนื่องจากสามารถสะท้อนได้ว่าการบริหารงานของหน่วยงานราซการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภท 
กิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงดมนาดม ม ีภารก ิจ และขอบเขตความรับผิดซอบในการจัดรถโดยสาร 
ประจำทางให้บริการ รับ - ส่ง ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ๕ จังหวัด คือ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร .และนครปฐม โดยมีแผนการดำเนินงานภายใต้แผนฟินฟูกิจการองค์การ 
ซนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ คือภารบริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ 
แบบมืออาชีพ โดยโซเทคโนโลยีที่ทับสมัยและใสใจกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสนองนโยบายรัฐบาลในการให้บริการ 
แก่ประซาซนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยไม'หวังผลกำไรเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาบ รวมทั้ง ตระหนัก 
ถึงความสำคัญในการแก้ไขป็ญหาข้อร้องเรียนต่าง  ๆ ที่เกิดจากการให้บริการรถโดยสารประจำทางของ ฃสมก.

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใซ้โทรศัพท์แบบ รโทล!'!: 
? เา0ท6 และ 73๖161: มีมากขึ้น ส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์ (500๒1 เ\ง6๖๒) เป็นซ่องทางในการสื่อสารที่ได้รับ 
ความนิยมสูงขึ้นเซ่นกัน ป็จจุบันประซาซนส่วนใหญ่ นิยมสืบค้นข้อมูล'ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลนํมากขึ้น 
เน่ืองจากมีความรวดเร็วของข่าวสาร (^6อ( 71๓6) และสามารถส่ือสารได้สองทาง (เก!:6โอ0๖76 0๐๓ ๓ นก!03ปอก) 
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กแฟนเพจ (๖306๖00[ง ๖อก[วอฐอ) ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน่ ที่ได้รับความนิยมจากประซาซน 
เป็นจำนวนมาก ดังนั้น องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ .จึงได้จัดทำเฟซบุก “ฃสมก. พร้อมบวก'’ เพื่อเป็นอีกหนึ่ง 
ซ่องทาง ในการรับฟ้งความคิดเห็นและปีญหาต่าง '  ๆ จากผู้ไข้,บริการ'จริง เซ่น การร้องเรีย่น การแนะนำ การติซม - 
เป็นด้น เพื่อเร่งรัดติดตามผลการแก้ไขป้ญหา แสะแจ้งผลตอบกลับแก่ผู้ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ทัน'ท'วงที 
ก่อนนำข้อมูลต่าง  ๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น

. ประธาบกรรม่การ ................ .ทุ!:"...:."...............กริรมการ
(นางสาวสิริกร ๅ/&เ ม ผ ู อ ) ( บ า ง ส า ว ส ร ั ต น ์  เหลือประเสริฐ)

กรรมการ

กรรมการ กรรมการ
(บางอมรรัตน์ แสงนัวผัน) (บางทีกษกร โชติวัฒนนาคีบ)

(นายประเสริฐ ฃุนเภา)- 
. . . โ ^ ก ^ . . . ก ร ง"■ 'ก' ป ....”(บายสุชาต พลายงาม)

กรรมการและเลขาบการ



๒

ซ่ึงในป้จจุบัน ฃสมก. ได้รับข้อร้องเรียนจากประซาซนผ่าน เฟซปัก “ขสมก. พร้อมบวก'’ มากกว่า ๑,๐0 ๐ เร่ือง 
โดยได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ เป็นจำนวนมากกว่า ๔0 0  เรื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถ 
สร้างการรับรู้ให ้'ก ับประซาชนได้ร ับทราบว่า ■ ปีญหาต่าง ๆเหล่านั้น ได้รับการแกไขแล้ว ดังนั้น จึงมี 
ความจำเป็นต้องดำเนินโครงการประขาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานแก็ไฃปีญหาร้องเรียนซอง ฃสมก. ผ่านซ่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ ท ี่สามารถเข้าถึงประซาซนได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการประซาสัมพันธ์ผ่านปีายที่ต ิดตั้ง 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แสะปริมณฑล

๓. วัตถประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์.ที่ดีในการให้บริการประซาซนของ ฃสมก. ผ่านสื่อสังคม 

ออนไลน์ เฟซบ๊กแฟนเพจขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๓.๒ เพื่อเป็นซ่องทางการสื่อสาร ให้ประซาซนผู้ใซ้บริการได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินก า ร  

แกไฃป้ญหาข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ
๓.๓ เพื่อประซาสัมพันธ์เซิงรุก สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซององค์การซนล่งมวลซนก ร ุง เท พ

ที่ถูกต้องแก่ประซาซน.

๔. กลุ่มเป้าหมาย
- ประซาซนท่ัวไป ผู้ใซรถใช้ถนน ผู้ใช้บริการรถโดยสารซอง ฃสมก. และผู้ใช้บริการระบบ.ซนส่งสาธารณะ 

ใบเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔. ขอบเซตงาน และการดำเนินงาน
องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ (ซสมก) ว่าจางผลิตสื่อประขาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการ 

ดำเน ินงาบแก ้ไขป ัญหาร ้องเร ียนซอง ขสมก. เพ ื่อ เผยแพร'ข ้อม ูลซ ่าวสาร ส ื่อประซาส ัมพ ันธ ์ด ังกล ่าว 
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีขอบเซตการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ผู้เสนอราคา ตองเสนอแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
แกไฃป้ญหาร้องเรียนซอง ฃสมก. ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายซององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
(ขสมก.) และต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประซาสัมพันธ์โดยกำหนดประเด็นการสื่อสาร ซ่องทาง และระยะเวลา 
การสื่อสารที,เหมาะสม เพ ื่อให้การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปีญหาร้องเรียน 
ของ ฃสมก. บรรลุตามวัตถุประสงค์

๔.๒ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
แก้ใขปัญหาร้องเรียนซอง ฃสมก. ผู้เสนอร่าคาต้องดำเนินก่ารผลิตและเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ 
ประขาสัมพันธ์ ตลอดทั้งโครงการ ดังน้ี

........ประธานกรรมการ ......................................... : กรรมการ
(นางสาวสิริกร^)ตมผล) (นางสารูสรัตน์ เหลือประเสริฐ)

.............. ะ ^ . ๗  ,.7-......  กรรมการ .......(ภ า ท ั่ซ ่/ ....................... กรรมการ
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน) (นาง'ทกษกร โซติวัฒนนาคน)

กรรมการ
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)
...^ซ ่!ซ.....^.ปปำ.^ กรรมการและเส,ขานุการ
(นายสุชาติ พลายงาม)



ดโ!

๕.๒.๑ การประซาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ เฟซบุก แฟนเพจ
๕.๒.๑.๑ ออกแบบเนื้อหาเพื่อใช้เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ■ การแก้!ซ 

ช้อร้อ.งเรียน ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก แฟนเพจ อย่างน้อย ๑ 0  แบบ โดยออกแบบเบ็เนรูปแบบภาพนิ่ง อย่างน้อย 
๘ แบบ และภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย ๒-แบบ

ทังน้ การออกแบบจะต้องสอดคส้องกับวัตถุประสงค์ซฐงโครงการ และตามหัวข้อที่ 
องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กำหนด โดยต้องส่งแบบให้องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) 
พิจารณาก่อนดำเนินการผลิต

๕.๒.๒ การประซาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา
๕.๒.๒.๑. สื่อจอดิจิตอล (อ.!ฐ!!ล( ฬ6ช1ล) ที,มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตาราง 

เมตร ครอบคลุมถนนสายสำคัญ และครอบคลุมแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔0  จอ 
ท ีสามารถเข ้าถ ึงกล ุ่มเป ้าหมายและประซาขนท ั่วไปได ้ โดยต ้องมีจ ุดติดทั่งครอบคลุมพื้นที่หลากหลา.ย 
ตามที่กำหนดร่วมด้วย ได้แก่

(๑) ส่ือดิจิตอล บริเวณแยกหรือถนนสายสำคัญ 
(๒) สื่อดิจิตอล บริเวณย่านธุรกิจ'
(๓) สื่อดิจิตอล บริเวณแนวเขตทางพิเศษ 
(๔) ส่ือดิจิตอล บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทาง 

๕.๒.๒.๒ ส ื่อจอดิจ ิตอล (อ!ฐ!!ล11ห6ป!ล) ขนาดไม1น ้อยกว่า ๔0 0  ตารางเมตร 
จำนวนไม1น้อยกว่า ๕ จอ ที'มีจุดติดตงอยู่ในบริเวณเส้นทางสำคัญ ได้แก่ ย่านสาทร อโศก เพซรบุรีตัดใหม่ 
และพระราม ๙

. ๕๒.๒.๓ ส่ือประซาสัมพันธ์บนจอ ในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซ้ือ 
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนไม่น้อยกว่า ๙0 ๐ จอ โดยเผยแพร่โฆษณาอย่างน้อย ๒ นาที 
ต่อช่ัวโมง

๕๒.๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการดังนี้
(๑) ออกแบบและเผยแพร่ประซาสัมพันธ์สื่อดิจิตอล (อ!ฐ!!:ล! แ/16ป!ล) 

เพื่อประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก่ไขปัญหาร้องเรียบของ ฃสมก. ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๔ วินาที จำบวบ ๕ เร่ือง

(๒) ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียดสื่อโฆษณาที่เสนอ ได้แก่ ซื่อหรือ 
สถานที,ติดตั้งสื่อโฆษณา, ข้อมูลตำแหน่งจุดติดตั้ง และขนาดสื่อโฆษณาโดยจอดิจิตอลให้ระบุรอบความถี,การ 
เผยแพร่ ตลอดจนปริมาณการมองเห็นสื่อโฆษณา



(๓) ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าภาษีป้าย .ค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย 
ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(๔) ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารยืนยันการจองหรือใช้พื้นที่ลือโ ฆ ษ ณ า  

ดิจิตอลตามระยะเวลาที'เสนอ หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของสื่อโฆษณาจอดิจิตอลให้มีสิทธิใช้ลื่อโฆษณ ๅ ช ุ0  

ดิจิตอล ในการนำเสนอราคากับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชสมก.) ตามระยะเวลาที่นำเสนอ
' " ........'๕'.๒'.๒:๕' 'ผู้เสนอร่าคาต้องดำเนินกัาร๊เผยแพรืสื่อโฆษณานอกห้านในแต'ละพื้นที่

เป็นระยะเวลาไม'น้อยกว่า ๖๐ วัน

๕.๓ ข้อเสนออื่น  ๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การชนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยสนับสนุน 
และให้ความร่วมมือโดยไม่คิดมูลค่า ผู้เสนอราคาสามารถเสนอพื้นที่สื่อโฆษณานอกบ้านพิเศษ หรือพื้นที่สื่ออื่น  ๆ
เพื่อเป็นความร่วมมือเผยแพร่ประขาสัมพันธิโดยไม่คิดมูลค่า หรือสิทธิพิเศษอื่น  ๆ ที่เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
ต่อ ฃสมก. โดยระบุรายละเอียดให้ซัดเจน

๖. หน่วยงานท่ีรับผิดขอบ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวับลงนามในสัญญา 

๘. งบประมาณ
จำนวนเงิน ๕๐๐๐,๐๐๐;- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน).

๙. ราคากลาง
โดยใช้ราคาตํ่าสุด จำนวน ๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๐. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑๐.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๑๐.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจภาร
๑๐.๔ ไม่เป็นบุคค่ลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช ั่วคราวเน ื่องจากเป ็น ผ ู้ท ี,ไม ่ผ ่านเกณฑ ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

. ประธานกรรมการ ............. .เ^'.โ..:.'..'.:.................กรรมการ
(นางสาวสิริกรห้5ดมผเป (นางสรงอุ3ตน์ เหลือประเสริฐ)

. -. กรรมการ ........ถ ั^ ! ? ย ื่........................กรรมการ
(นางอมรรัตน์ แสงนัวผับ) (นางทักษกร โซติวัฒนนาคิน)

7 2 1
(นายประเสริร ฃุนเภา)
(39 -5  & เ & ใ ย ^ I V  ■ ■ ••ช--'”....
(นายสุชาติ พลายงาม)

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



๕

๑๐.๕ ไม่เป็นบุคคลซี่งถูกระบุซื่อไว้โบบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานแลณ์พัแจ้งเวียมขื่0ให้เป็มผู้ทิ้งงานข0ง 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็บทุ้มส่วบ 
ผู้จัดการ.กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๐.๖ มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที,คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจัๅงและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกบา

๑๐.๗ .เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับ.จ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๑๐.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก่องค์การขนส่ง

มวลซนกรุงเทพ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๐.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ้และความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐.๑๐ ผู้ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (?!.6(ะ1:โ0ท 
6อห61■ ก๓&ก1 : (ะนโ6๓ 6ก'!::6 -0 ? )ของกรมบัญชีกลาง

๑๐.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผล่งานและประสบการณ์ที่ผ่านมาประเภทเดียวกับกับการดำเนินโครงการ 
ในครั้งนี้หรือมีผลงาบสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลงานต้องไม่น้อยกว่า ๒ ,๐ ๐๐ ,๐ ๐ ๐.-(สองล้านบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาคเอกซนที่มีขื่อเสียง ซึ่งเป็นผลงานที่' 
สิ้นสุดแล้ว (มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว) ที่มีวงเงินในสัญญาเดียวกัน โดยแนบ 
สำเนา หรือ หนังสือรับรองผลงาน, ประ'วัติ หรือ สำเนาสัญญาจ้าง หรือ สำเนาใบสั่งจ้างในวันยื่นเสนอราคา

©๑. เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งประวัติ ผลงานที่ผ่านมา พร้อมหนังสือรับรองผลงานและสำเนาเอกสารสัญญา 

จ้าง หรือใบสั่งจ้าง รวมทั้งจะต้องส่งแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
แกํใฃปีญหาร้องเรียนของ ฃสมก. พร้อมแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ 
ให้คณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

จะพิจารณาตัดสิน โดยใข้หสักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (?ท่66 ?61'(๖กากลท06) โดยพิจารณา' 
ให้คะแนนตามปีจจัย่หลัก และนํ้าหนักที่กำหนด ดังน้ี

๑๒.๑ ราคาที่ยื่นเสนอ (?ท'06) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
๑๒.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ๆ กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐



๖

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ ตามสัดส่วน ๑0 ๐ คะแนน ดังนี้
ลำดับ .เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 

(ร้อยละ)
๑ ประวัติและผลงานที่ผ่านมาฃองผู้เลนอราคา

- ความพร้อมของผู้เสนอราคา และความุเชี่ยวชาญในงานที่เสนอ 
.-. ผลงานย้อนหลังภายใน๓ ปินับจากวันที'ประกาศโดยผลงานจะต้อง 

ครอบคลุมการประซาส้มพันธในรูปแบบส่ือโฆษณาดิจิตอล (01511131 
เฬ6ฝ่เล) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาคเอกชนที่มีซื่อเสียง

๑๕

๒ รูปแบบการนำเสนอ
- -  กลยุทธ์การสื่อสารประซาสัมพันธ์ฯ รวมถึงนำเสนอแผนการดำเนินการ 

. ประซาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด 
-  การออกแบบ สื่อประซาสัมพันธ์ออนไลน์ และส่ือดิจิตอล (ล!ขผ0เ^ หรือ 

ร1๐เ7 ๖๐ลโช), ความสวยงาม ความปาสนใจ เทคนิคการนำเสนอ

๓๐

๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์
๓.๑ สื่อดิจิตอล (0|ฐ!1:อ1 /ฬ60เ1ล) ตามุข้อ ๕.!อ.๒.๑ เสนอ รายละเอียด 

สื่อดิจิตอล, จำนวนส่ือโฆษณา, ความถี่ในการเผยแพร่ รวมถึงปริมาณการมองเห็น 
สื่อดิจิตอล โดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นที่หลายหลาย ตามที่กำหนดร่วมด้วย ได้แก่

- ส่ือดิจิตอล บริเวณแยกหรือถนนสายสำคัญ
- สื่อดิจิตอล บริเวณย่านธุรกิจ

. - ส่ือดิจิตอล บริเวณแนวเขตทางพิเศษ
- ส่ือดิจิตอล บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
๓.๒ สื่อดิจิตอล .ตามข้อ ๕.๒.๒.๒ เสนอรายละเอียดสื่อดิจิตอล, จำนวน 

สื่อโฆษณา, ความถี่ในการเผยแพร่ รวมถึง่ปริมาณการมองเห็นสื่อ 
ดิจิตอล ที,มีจุดติดตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางสำคัญ ได้แก่ ย่านสาทร, 
อโศก , เพชรบุรีตัดใหม่ และพระราม ๙ .

- ๓.๓ ส่ือดิจิตอล บริเวณศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า หรือ'ร้าน่สะดวก'ซ้ือ 
เสนอรายละเอ ียดสื่อด ิจ ิตอล, จำนวนสื่อโฆษ'ณา, ความถี่ในการ 
เผยแพ์ร่■ รวมถึงปริมาณการมองเห็นส่ือดิจิตอล 

-  เอกสารยืนยันการจองสื่อ'

๔๐ .

(รีเ1 ข้อเสนออื่น  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
โดยจะต้องระบุมุลค่าข้อเสนอต่าง  ๆ เป็นตัวเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้

๑๕



๑๒.๓ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที,จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือซินาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยซิน์ 
ของทางราซการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินซิององค์การซินส่งมวลซนกรุงเทพเป็นเด็ดซิาด ผู้ยืนข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การซินส่งมวลซนกรุงเทพจะพิจารณายๆเลิกการ 
บระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเลนอที่ได้รันการคัดเลิกก 
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เซื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใซ้ซื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นด้น

ในกรณ ที ี' ผ ู้ยื่นข้อเสนอราย ท ี, เสนอราคาตาสุด จนคาดหมายได้ว่าไม,อาจดำเนินการตาน 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการจะพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การ 
ซินส่งมวลซนกรุงเทพ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอซี้แจงและแสดงหลักฐานที,ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ีแจงไม่เป็นที่รับพิงได้ องค์การซินส่ง 
มวลซนกรุงเทพ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาซองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นทั้งนี้ ผู้ยื่น1ข้อเสนอตังกล่าว'โม่มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

©6โ1. เง่ือนไขการชำระเงิน
เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเป็น ๓ งวด ตามงวดงานดังนี้

งวดที่ ๑ 'ซำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินค่าจ ้างท ั้งหมดตามสัญญา เม ื่อผ ู้ร ับจ ้าง 
ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจ 
รับครบล้วนถูกต้อง ดังนี้

๑. ส่งมอบแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแล้ไซิปีญหา 
ร้องเรียนซอง ซิสมก. ซึ่งภายในแผนจะต้องระบุรายละเอียดเบื้องานที่จะต้องดำเนินการ จำนวน ๓ งวด .

๖. ส่งมอบงานตามแผนกลยุทธ์การประซาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแล้ใซิ 
ปีญหาร้องเรียนซิอง ซิสมก. งวดท่ี ๑

งวดที่ ๒ ซำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ซองจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ 
ส่งมอบงานงวดที' ๒ ตามแผนกลยุทธ์การประซิาสัมพันธ์โครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแล้ไซิบิญหา 
รัองเรียน'ซิอง ซิสมก. ภายใน ๙๐ วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
ครบล้วนถูกต้อง



งวดที ๓ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๔0 ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินกๆร 
ล่งมอ‘บงานงวดที' ๓ ตามแผนกลยุทธ์การประฃาสัมพันธโครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแกไขปิญหา 
ร้องเรียนของ ฃสมก. ภายใน ๑๔0  วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
ครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องตำเนินการจัดล่งเอๆสารหลักฐาน ภายใน ๑๔ วับ นับจากวันครบกำหนดส่งม.อบงาน 
ในแต่ละงวด

©๔. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
นายสุชาติ พลายงาม โทรศัพท์ 0 ๒ ๒๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๖๑๓ มือถือ 0 ๘ ๒๓๓๘ ๙๒๗0 
หากท่านต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หร ือม ีความเห ็นเก ี่ยวก ับงานด ังกล ่าว โปรดให้ความเห็น 

เน ิน ล ายส ัก ษ ณ ์อ ัก ษ รห ร ือ ท าง 6-๓311: รเปเปาลแชลโฑ(ฐ)!ว๓-!:ล.๐๐.-!;!าม าอ ังอ งค ์ก าร  โ ด ยต ้อ ง เป ิด เผ ย  
ซ่ือ ที'อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

■ ผ ^. ประธานกรรมการ ................^ . ร ั^ ๐ ๐ ............. กรรมการ ......................................... กรรมการ
(นางสาวส ิร ิก/ อุดมผล) (นางสาจสิ#ตน์ เหลือประเสริ?) (นายประเสริ? ฃุนเภา).....-๑ฬ่-'".1 กรรมการ ........( โ ) ........................กรรมการ ........................................... กรรมการและเลขานุการ

(นางอมรรัตน์ แสงนัวผัน) (นางทักษกร โฃติวัฒนนาคิน) (นายสุชาติ พลายงาม)



แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที'ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดอ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซื่อโครงการ ประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก่ไขปีญหาร้องเรียนของ ฃสมก.
๒. หน่วยงาน กลุ่มงานประขาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักผู้อำนวยการ โครงการ 

ปีระ'ซาสม'พัน๊ธผลิการิดำเนิน'งานแก่,ไฃป็ญหาร้องเรียน'ของ ขสมก. เป็นเงินจานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท -
(ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม , I

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี . . ^ . ^ . . ? Vโ เป ีร ุ? } # & .. เป ี^ ! ^
- ราคาว่าจ้างดำเนินโครงการประซาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก่ไฃป้ญหาร้องเรียนของ ฃสมก. เป็นเงิน 

จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากได้ตรวจสอบราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ

กำหนดไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาในท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท โดยราคา 
เฉลี่ยอยู่ที่ ๕ ,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณัที่กำหนดไว้ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าลานบาทถ้วน) จึงใช้ราคาที่มีบริษัทได้เสนอราคาตํ่าสุดไว้ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้าน 
บาทถ้วน) เป็นราคากลาง ซึ่งรายซื่อบริษัทที่ได้สืบราคา ประกอบด้วย.
๕.๑ บริษัท ธิงค์ เอ็ม จำกัด 
๕.๒ บริษัท มาสเตอมายส์ จำกัด
๕.๓ บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด 

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑ นางสาวสิริกร อุดมผล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
๖.๒ นางสาวสุรัตน์ เหลือประเสริฐ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
๖.๓ นายประเสริฐ ฃุนเภา หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๖.๔ นฺางอมรรัตน์ แสงบัวผัน หัวหน้างานงบประมาณ สำนักแผนงาน
๖.๕ นางพักษกร โซติวัฒนนาดิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ
๖.๖ นายสุซาติ พลายงาม หัวหน้ากลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ


