
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เรื่อง  สอบราคาจางผลิตส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร  และทําหนังสือ 

รายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   
****************************  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  สํานกังานเลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง 
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงคสอบราคาจางเหมา  โครงการจางผลิตส่ือประชาสัมพันธและ
เผยแพร  และทําหนังสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  รายละเอียดดังนี ้ 

รายการที่  ๑  
   ผลิตส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร ประเภท  DVD Presentation  ความยาว  ๑๕  นาที                 
แสดงผลการดําเนินงานปท่ีผานมากําลังดําเนินการและท่ีจะทําในอนาคตในดานตาง ๆ  ดังนี ้

๑.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ดานการจัดทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม   
๔.  ดานการจัดระเบียบ/สังคม 
๕.  ดานการเมือง  การบริหาร 

จํานวน  ๑๐๐  แผน 
      รายการที่  ๒    
           หนังสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   
      ลักษณะทางการพิมพ          . 
  - ขนาด  A4          . 
  - จํานวน  ๒๐  หนา  รวมปก  พิมพส่ีสีท้ังเลม       
  - ปก พิมพกระดาษอารตการด  ๒๓๐  แกรม  จํานวน  ๔  หนา     
  - เนื้อใน พิมพกระดาษอารตการด  ๑๒๐  แกรม  จํานวน  ๑๖  หนา     
  - เขาเลมมุงหลังคา ปกเคลือ  PVC   ดาน สปอตยูวี       จํานวน  ๒,๐๐๐  เลม  

ขั้นตอนการผลิต           
  - จัดทําขอมูล  เรียบเรียงขอมูล  ถายภาพ  ออกแบบ       
  - จัดรูปเลม จัดพิมพ          
  - ควบคุมการผลิตและดําเนินงาน  
ตามรายละเอียดแนบทาย 

ราคากลาง  ในการสอบราคาคร้ังนี้  เปนเงินทัง้ส้ิน  ๗๓๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถวน-) 
 

/ผูมีสิทธิ... 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
๑.  เปนนิติบุคคล หรือผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว  
๒.  ไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  

หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนช่ือแลว  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
   ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบล  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี ้

๕. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล 
แพรกษา  และจะตองมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีสอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา      ๒๙๒,๐๐๐.-   บาท  
ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เช่ือถือ 
  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี              -              .ระหวางเวลา      -         น. ถึงเวลา          -         น.  
ณ กองชาง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  พรอมกับรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี      -      .      
เวลา          -        น. เปนตนไป  ณ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ผูท่ีไมไปดูสถานท่ีองคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา  จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเม่ือมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเสนอราคาจะนํามาเปน
ขอโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได   
  กําหนดยืน่ซองสอบราคา  ในวันท่ี  ๗ - ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘   และวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘ .
ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   
และในวันท่ี   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของ               

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ  (ช้ันลางตึกศาลา
ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)   

กําหนดประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค   ในวันท่ี  ๒๙   
เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ลงทะเบียนพิจารณาการเสนอขอเสนอดานเทคนิค ในวันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  
เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๒  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   และกําหนดประกาศ
รายช่ือผูเสนอราคาท่ีผานขอเสนอดานเทคนิคซ่ึงมีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานราคาในวันท่ี   ๒๙ เมษายน  
๒๕๕๘  (เม่ือพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคเรียบรอยแลว)  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี   ๓๐  เมษายน  
๒๕๕๘   เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ (ช้ันลางตึกศาลา
ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)  โดยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษาจะเปดซองราคาเฉพาะผูท่ีผานการพิจารณาซอง
เทคนิคเทานั้น 
  ผูสนใจตดิตอขอซ้ือ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๑๐๐.-  บาท(-หนึ่งรอยบาทถวน-)ไดท่ี กองคลัง  
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  ระหวางวันท่ี   ๗  เมษายน  ๒๕๕๘   ถึงวนัท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘   .หรือสอบถามทางโทรศัพท 

/หมายเลข... 
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หมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕  ในวนัและเวลาราชการ และดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต  www.preaksa.net 
ขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  และทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th. ของกรมบัญชีกลาง (ในกรณีท่ีมอบ
ใหบุคคลอ่ืนมาขอซ้ือเอกสารจะตองมีหนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย) 

ประกาศ  ณ วันท่ี   ๓   เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                   
                                (นายอิม    แพหมอ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารสอบราคาจางเลขที ่  ๑๑/๒๕๕๘  .  
การจางเหมา ผลิตส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร   

และทําหนงัสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตาํบลแพรกษา 
ตําบลพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
ลงวันที่    ๓  เมษายน  ๒๕๕๘ 

                                          **************************** 
  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงค                       
จะสอบราคาจางเหมา  โครงการจางผลิตส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร  และทําหนังสือรายงานกิจการ  องคการบรหิาร
สวนตําบลแพรกษา  รายละเอียดดังนี ้ 

รายการที่  ๑  
   ผลิตส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร ประเภท  DVD Presentation  ความยาว  ๑๕  นาที                 
แสดงผลการดําเนินงานปท่ีผานมากําลังดําเนินการและท่ีจะทําในอนาคตในดานตาง ๆ  ดังนี ้

๑.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ดานการจัดทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม   
๔.  ดานการจัดระเบียบ/สังคม 
๕.  ดานการเมือง  การบริหาร 

จํานวน  ๑๐๐  แผน 
      รายการที่  ๒    
           หนังสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   
      ลักษณะทางการพิมพ          . 
  - ขนาด  A4          . 
  - จํานวน  ๒๐  หนา  รวมปก  พิมพส่ีสีท้ังเลม       
  - ปก พิมพกระดาษอารตการด  ๒๓๐  แกรม  จํานวน  ๔  หนา     
  - เนื้อใน พิมพกระดาษอารตการด  ๑๒๐  แกรม  จํานวน  ๑๖  หนา     
  - เขาเลมมุงหลังคา ปกเคลือ  PVC   ดาน สปอตยูวี       จํานวน  ๒,๐๐๐  เลม  

ขั้นตอนการผลิต           
  - จัดทําขอมูล  เรียบเรียงขอมูล  ถายภาพ  ออกแบบ       
  - จัดรูปเลม จัดพิมพ          
  - ควบคุมการผลิตและดําเนินงาน  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้
 

/๑.เอกสาร... 
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๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑              แบบรูปรายการละเอียด                                         . 
๑.๒             แบบใบเสนอราคา                                                 . 
๑.๓             แบบสัญญาจาง                                                      . 
๑.๔             แบบหนังสือค้ําประกัน                                          . 

            (๑) หลักประกันซอง                                               . 
            (๒) หลักประกันสัญญา                                           . 

๑.๕             บทนิยาม                                                                 . 
            (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน                 . 
            (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม      . 

๑.๖            แบบบัญชีเอกสาร                                                    . 
            (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑                                        . 
            (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒                                       . 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง   

        ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

      ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ 
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕   

      ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
       ๒.๕  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ “องคการบริหารสวนตําบล” 
            ๒.๖  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ท่ีสอบราคาจาง  ในวงเงินไมนอยกวา  ๒๙๒,๐๐๐.-บาท  ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ี “องคการบริหารสวนตําบล”  เช่ือถือ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ   
๓.๑   สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

/(ข) บรษิัท... 
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        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต ิ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรอง 
สําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
        (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของ 
การเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช 
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน(๑) 

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) 

  ๓.๒  สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๒) หลักประกันซอง (ถามี) 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการ 

กําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น) 
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ  

คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) 

๔.  การเสนอราคา 
     ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไข 

ใดๆ ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมท้ังประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง      

 ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  

และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
         ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได  

๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน   ๙๐  วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก  “องคการบริหารสวนตําบล”  ใหเริ่มทํางาน 
 

/๔.๔ กอนยื่น... 
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๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ   
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
        ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาแยกออกเปน  ๒  ซอง  ดังนี ้
      (๑) ขอเสนอดานเทคนิค  โดยมีตนฉบับ ๑  ชุด  พรอมสําเนา  จํานวน  ๗  ชุด 
      (๒) ขอเสนอดานราคา  จํานวน  ๑  ซอง 
   โดยปดผนึกใหเรียบรอยจาหนาซองถึง  ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ใหระบุท่ี
หนาซองวา “ซองท่ี ๑ ขอเสนอดานเทคนิค”  ตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  ๑๑/๒๕๕๘  “ซองท่ี ๒  ขอเสนอดานราคา”  
ตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ โดยยื่นโดยตรงตอ กองคลัง เจาหนาท่ีรับซองสอบราคา  ในวันท่ี  ๗ - ๒๔  
เมษายน  ๒๕๕๘  และวันท่ี   ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐   น. ถึง   ๑๖.๓๐   น. ในวันราชการ และใน
วันท่ี    ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐   น.  ณ  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)  จังหวัดสมุทรปราการ (สถานท่ีกลาง)  
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว  จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด            

คณะกรรมการเปดซองสอบ  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  เปนผู 
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  ในวันที่  ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๑.๐๐  น.   
  เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  กําหนดลงทะเบียนเพ่ือพิจารณาการเสนอขอเสนอดานเทคนิค 
  เวลา ๑๐.๐๐ น. กําหนดประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค   
หากมาไมทันเวลาการลงทะเบียน  ถือวาผูเสนอราคาสละสิทธ์ิในการนําเสนอดานเทคนิค 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  พรอมแจงผูเสนอราคา       
ท่ีมีสิทธิตามประกาศรายช่ือขางตน เขาบรรยายสรุปขอเสนอดานเทคนิค  ในวันท่ี ๒๙  เมษายน ๒๕๕๘  ณ หองประชุม  
ช้ัน ๒  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  (โดยเวลาตอจากประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการเปดซองเสนอราคาดาน
เทคนิค)  โดยดําเนินการ  ดังนี้ 
  (๑) พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค  ของผูเสนอราคาทุกรายและคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอไดตรงหรือ
ใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษามากท่ีสุด  ในกรณีจําเปนสามารถเรียก         
ผูเสนอราคามาช้ีแจงในความละเอียดขอเสนอ เปนการเพ่ิมเติมขอหนึ่งขอใดก็ได  โดยผูเสนอราคาตองบรรยายนําเสนอ
(Presentation)  พรอมอุปกรณบรรยาย(ถามี)  เพ่ือแสดงคุณภาพ  กรอบแนวคิด  รูปแบบการดําเนินงาน  ตามขอเทคนิคท่ี
ไดยื่นขอเสนอไวตอคณะกรรมการฯ  ซ่ึงผูเสนอราคาแตละรายตองใชเวลาในการชี้แจงไมเกิน  ๒๐  นาที  โดยองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิคไว  ดังนี้ 
  ๑. ดานเทคนคิการนําเสนอโครงสรางการจัดทํา     ๔๐  คะแนน  
  ๒. ความรูความสามารถในการผลิตงานดานส่ือส่ิงพิมพ และส่ือวีดีทัศน  ๒๐  คะแนน 
  ๓. การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานส่ือส่ิงพิมพ     ๑๐  คะแนน 
  ๔. การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานส่ือวีดีทัศน     ๑๐  คะแนน 
  ๕. ตัวอยางผลงานท่ีเคยจัดทํา  ผลงานท่ีผานมาของบริษัท    ๒๐  คะแนน 
                    รวมท้ังส้ิน  ๑๐๐  คะแนน 
 

/โดยผูเสนอ... 
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  โดยผูเสนอราคาตองไดคะแนนรวม ไมนอยกวา  ๘๐  จึงจะถือวาผานเกณฑการพิจารณา 
  (๒) ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑)  ซ่ึงมีสิทธิไดรับการเปดซอง
ขอเสนอดานราคา  โดยจะประกาศรายช่ือในวันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  (เวลาตอจากการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค
เรียบรอยแลว)  ถาปรากฏวาขอเสนอดานเทคนิค  ผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดไมผานการพิจารณาจะคืนซองขอเสนอดาน
ราคาโดยไมเปดซอง 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน  หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒)  และคณะกรรมการฯ   
เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  และ “องคการบริหารสวน 

ตําบล”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  เวนแตคณะกรรมกาฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น 
เปนผูท่ีใหความรวมมือ เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดงักลาว 
  ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  (ชั้นลางตึกศาลาประชาคม
จังหวัดสมุทรปราการ)  ในวันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘. ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป 
  การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และในกรณีท่ี
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ 
ราคาดังกลาวได    

๕.  หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณาราคา 
    ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบล”   จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
    ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นซองเสนอราคาไมถูกตองตามขอ ๔  คณะกรรมการฯ  จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสวน
ตําบล”  เทานั้น 
        ๕.๓ “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้       
   (๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ  “องคการบริหารสวนตําบล” 

/(๒)ไมกรอก...  
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   (๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา  ท่ีเปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
   (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม  แกไข เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว                 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ    
“องคการบริหารสวนตําบล”   มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกบั   ผู
เสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
           ๕.๕  “องคการบริหารสวนตําบล”  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ  “องคการบริหารสวนตําบล”  เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมท้ัง  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็าม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
            ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ   “องคการบริหารสวนตําบล”  จะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับ
ฟงได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

          ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว  ตามขอ ๔.๕  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา    
รายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม       
ตามขอ ๑.๖ “องคการบริหารสวนตําบล”  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายช่ือ  ตามขอ  ๔.๕  และ  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
   ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 

๖.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ ๑.๓  กับ “องคการบริหาร 

สวนตําบล” ภายใน     ๗   วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ     
  ๕    ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ให  “องคการบริหารสวนตําบล”   ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกนั
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้  

/๖.๑ เงินสด... 
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        ๖.๑  เงินสด 
        ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบล”  โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
กอนหนานัน้ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
        ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒) 
        ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน   
ตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๔(๒)  
         ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  

 ๗.  คาจางและการจายเงิน 
๗.๑  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
“องคการบริหารสวนตําบล”  จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน    ๑   งวด ดังนี ้

   งวดที่   ๑   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ      -       ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                                                                           -                                                                         . 
                                                                                                       -                 ใหแลวเสร็จภายใน        -          วัน 
         งวดที่   ๒  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ      -       ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                                                                           -                                                                         . 
                                                                                                       -                 ใหแลวเสร็จภายใน        -          วัน 
           งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๑๐๐%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

๘.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจาง   จะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  

แลวแตกรณี  จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๓  เดือน   -    ป  
นับถัดจากวันท่ี  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดรับมอบงานงวดสุดทาย  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชงานไดดีดังเดิมภายใน   ๗    วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  ๑๐.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

๑๐.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากเงินรายได    ประจําปงบประมาณ   ๒๕๕๘           .     
เงินกู  จาก                        -                       .    และเงินชวยเหลือจาก            -                                          . 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ  ไดรับอนุมัตงิบประมาณประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘  . 
  ราคากลางของงานในการสอบราคาคร้ังนี้  เปนเงินทั้งส้ิน  ๗๓๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถวน- ) 
 

/๑๐.๒  เม่ือ... 
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        ๑๐.๒  เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
         (๒)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
         (๒)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
          ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซ่ึง  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  ๗  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน(ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
          ๑๐.๔  “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๑.  มาตรฐานฝมือชาง 
         เม่ือ  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี ้
          ๑๑.๑                                   -                                                                                                       .   
          ๑๑.๒                                  -                                                                                              . 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจาง  พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครดั 
 

  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 

 
(นางสาวไพรวัลย  พุมอาศัย) 

ผูอํานวยการกองคลัง 



                                                                                   
รายละเอียดแนบทายโครงการจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร   

และทําหนังสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   
 

๑.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาดังกลาวโดยมีตัวอยางผลงานจางทางดานนี้เปนผลงานท่ีผานมาและ 
     สําเนาหลักฐานแสดงวัตถุประสงคยื่นพรอมเอกสารสอบราคาในวันยื่นซอง 
๒.  ผูเสนอราคาตองมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานประกาศสอบราคานีใ้นวงเงินไมนอยกวา  ๒๙๒,๐๐๐.-บาท 
      และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ 
๓. ผูเสนอราคาตองมีผูควบคมุงานผูเช่ียวชาญสําเร็จการศึกษาในสาขานิเทศศาสตรวารสารศาสตร  ส่ือสารมวลชน        
     อักษรศาสตร  หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของอยางนอย ๑  คนสําเนาหลักฐานยื่นพรอมเอกสารสอบราคาในวันยื่นซอง         
     สอบราคา 
๔. ผูเสนอราคาจะตองมีรูปแบบรายละเอียดตวัอยางผลงานท่ีผานมาการทํางานมาแสดงและนําเสนอพรอมบรรยาย           
     ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาเปนเวลาประมาณ  ๒๐  นาที  ซ่ึงมีขอบเขตงานโดยสังเขป ไดแก        
     รูปแบบ  ขั้นตอนการดําเนินงาน ทีมถายทํา ถายภาพ ออกแบบ และวางรูปแบบ การเขียนเนื้อหา เรียบเรียง                 
     และรวบรวมขอมูล  พรอมจัดทํารูปเลมจัดพิมพและวางรูปแบบการทําส่ือวีดีทัศนไดครบถวนตามท่ีองคการบริหาร     
     สวนตําบลกําหนด  โดยผูเสนองานตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ   ๘๐  คะแนน จึงจะถือวาผานเกณฑ         
     การพิจารณาดังนี ้
หลักเกณฑการพิจารณาคะแนนขอเสนอทางดานเทคนิค 
 ๑.ดานเทคนิคการนําเสนอโครงสรางการจัดทํา     ๔๐  คะแนน 
    แนวคิดในการสรางสรรครูปแบบงานท่ีนาสนใจและครอบคลุมเนื้อหา 
     ชัดเจนตรงตามท่ีหนวยงานตองการ 
 ๒ .ความรูความสามารถในการผลิตงานดานส่ือส่ิงพิมพ และส่ือวีดีทศัน  ๒๐  คะแนน 
      ผูรับจางมีความรูความสามารถในการจดัทํางานส่ิงพิมพ และส่ือวีดีทัศน 
      สามารถบอกเลาขั้นตอนการดําเนินการได 
 ๓. การพิจารณารูปแบบคณุภาพของงานส่ือส่ิงพิมพ    ๑๐  คะแนน 
      มีรูปแบบงานพิมพ  ๔  สี  ท่ีสวยสดงดงาม และเนื้อกระดาษ 
      ของงานเปนวัสดุท่ีคุณภาพดีเหมาะสม และสอดคลอง 
      กับรูปแบบในการนําเสนอ 
 ๔.  การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานส่ือวีดทีัศน    ๑๐  คะแนน 
       รูปแบบงานมีแนวทางท่ีสอดคลองลงตัว 
       นําเสนอไดอยางเขาใจภายใตในเวลาท่ีจํากัด 
       พรอมจัดทํากลองใสวดีีทัศนสงมอบงาน ใหกับหนวยงานครบถวนสมบูรณ 
 ๕.  ตัวอยางผลงานทีเ่คยจัดทํา  ผลงานที่ผานมาของบริษัท    ๒๐  คะแนน 
       มีผลงานท่ีหลากหลายรูปแบบไดรับการยอมรบัจากหนวยงาน 
       ตาง ๆ ใหดําเนินการผลิต 
          รวมทั้งส้ิน  ๑๐๐  คะแนน 
 

/๕. หากผู... 
 



- ๒ - 
๕.  หากผูเสนอราคาไดรับคัดเลือกใหเปนผูจัดทําหนังสือรายงานกิจการ และส่ือวีดีทัศนกับทางหนวยงานผูเสนอราคา      
       จะตองดําเนินการดังนี ้

๕.๑   ผูรับจางตองออกแบบและจัดทําโครงสรางของหนังสือ (Concept และ Dummy)  จัดเก็บและรวบรวม 
         ขอมูล วิเคราะหและเรียบเรียงบทความจัดสงขอมูลรายละเอียดของเนื้อหาใหผูวาจางตรวจสอบ สัมภาษณ  
         และถายภาพคณะผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวนราชการ ภาพผลงานตามแผน    
          ยุทธศาสตร  ภาพสถานท่ีและบรรยากาศขององคการบริหารสวนตําบล 
๕.๒  ผูรับจางตองนําเสนอเนื้อหาท่ัวไปอ่ืนๆ ในโครงสรางของหนังสือ เชน สารบัญ บทบรรณาธิการ เปนตน 
๕.๓  ผูรับจางตองนําเสนอเนื้อหาตางๆ โดยเสนอรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาใน 
         โครงสรางของหนังสือ เชน บทสัมภาษณ ขาวสาร  
๕.๔  ผูรับจางตองใชภาษาท่ีงายตอความเขาใจ ไมเปนวิชาการเฉพาะดานมากเกิน และใชสํานวนท่ีสละสลวย 
         มีความถูกตองตามหลักภาษาไทย  
๕.๕  รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลตามรูปแบบและโครงสรางของหนังสือ 
๕.๖  ออกแบบรูปเลมและจัดทําอารตเวิรคท้ังเลมปรับแตงรูปภาพดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมจัดรูปแบบศิลป 
         (Art Work) ดีไซนการวางเนื้อหาและรูปภาพใหเกิดความสวยงามโดยจะตองสงรางตนฉบับสุดทายกอนพิมพ 
         ใหตรวจสอบและใหความเห็นชอบจึงสามารถนําไปจัดพิมพ 
๕.๗  ผูรับจางตองดําเนินการตกแตงภาพถายหรือถายรูปเพ่ิมเติมรวมถึงหาภาพประกอบท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดทํารูปเลม 
๕.๘  ผูรับจางตองประสานงานเพ่ือหารือและแกไขปญหาในการจัดทําหนังสือทุกขัน้ตอนเพ่ือใหการดําเนนิงาน 
          เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว 
๕.๙  จัดทําตัวอยางงานพิมพเหมือนจริงในระบบดจิิตอล (Digital Proof) ใหผูวาจางตรวจสอบ 
๕.๑๐ จัดทําแมแบบงานพิมพ (Plate)  
๕.๑๑  จัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาอําเภอเมืองจังหวดัสมุทรปราการ    
            สงมอบใหผูวาจาง จํานวน  ๒,๐๐๐  เลม   โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลักษณะทางการพิมพ 
-  ขนาด   A4 

              -  จํานวน  ๒๐  หนา รวมปก พิมพส่ีสีท้ังเลม 
 -  ปก พิมพกระดาษอารตการด   ๒๓๐  แกรม  จํานวน  ๔  หนา 
    -  เนื้อใน พิมพกระดาษปอนด   ๑๒๐  แกรม จํานวน  ๑๖  หนา 
 -  เขาเลมมุงหลังคา ปกเคลือบ  PVC  ดาน  สปอตยูว ี  

ขั้นตอนการผลิต 
  -  จัดทําขอมูล เรียบเรียงขอมูล ถายภาพ ออกแบบ  

     -  จัดรูปเลม จัดพิมพ 
  -  ควบคุมการผลิตและดําเนินงาน 

       ๕.๑๒  จัดทําวีดีทัศน แนะนาํ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ความยาว  ๑๕  นาที ประกอบดวย ;- 
                   รูปแบบการนําเสนอ   
       -  เสียงบรรยาย   

/-ภาพประกอบ... 



 

- ๓ -  
 

       -  ภาพประกอบการบรรยาย  
       - พิธีกรนําเขาการนําเสนอ 
                   -  กราฟฟค  ประกอบการนําเสนอ 

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
       -  เขียนบท      
       -  เขียนสคริปต       
       -  ประชุม CREATIVE      
       -  ออกแบบ พรอมวางโครงสรางการถายทํา      
       -  ลงพ้ืนท่ี เก็บขอมูลพรอมถายทํา ไมเกิน  ๒  ครั้ง      

     อุปกรณการถายทํา       
       -  กลอง  DVCAM       
       -  อุปกรณไฟ      
       -  มวนเทป  DV      
       -  อุปกรณบันทึกเสียง  
       -  อุปกรณเสริมประกอบการถายทํา 
       -  พีธีกรดําเนนิรายการ 
       -  ชางภาพ      
       -  ผูชวยชางภาพ      
       -  ยานพาหนะและคาใชจายในการเดนิทาง      
       -  เจาหนาท่ีดําเนนิการ และ ประสานงาน     

     ขั้นตอนการตดัตอ       
       -  ตัดตอภาพพรอมแอฟเฟคตประกอบ      
       -  ตัดตอเสียงพรอมแอฟเฟคตประกอบ       
       -  หองบันทึกเสียง      
       -  เสียงผูบรรยาย 
รายการสงมอบงาน  Presentation  ความยาว   ๑๕   นาที  บรรจุกลองพรอมปก   
  -  แผน DVD จํานวน  ๑๐๐ แผน  
แสดงผลการดําเนินงานปท่ีผานมา กําลังดําเนินการและท่ีจะทําในอนาคตในดานตาง ๆ ดังนี ้

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ดานพัฒนาคุณภาพชีวติ 
๓. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
๔. ดานการจัดระเบียบสังคม 
๕. ดานการเมือง การบริหารจดัการ  

**************************************** 
 


