ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง สอบราคาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร และทําหนังสือ
รายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

****************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สํานักงานเลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงคสอบราคาจางเหมา โครงการจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร และทําหนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา รายละเอียดดังนี้
รายการที่ ๑
ผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร ประเภท DVD Presentation ความยาว ๑๕ นาที
แสดงผลการดําเนินงานปที่ผานมากําลังดําเนินการและที่จะทําในอนาคตในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ดานการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๔. ดานการจัดระเบียบ/สังคม
๕. ดานการเมือง การบริหาร
จํานวน ๑๐๐ แผน
รายการที่ ๒
หนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลักษณะทางการพิมพ
.
- ขนาด A4
.
- จํานวน ๒๐ หนา รวมปก พิมพสี่สีทั้งเลม
- 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 ในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทัง้ สิ้น ๗๓๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน-)
/ผูมีสิทธิ...

-๒ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้
๕. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา และจะตองมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา ๒๙๒,๐๐๐.- บาท
ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิ สหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่
.ระหวางเวลา - น. ถึงเวลา
- น.
ณ กองชาง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา พรอมกับรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ - .
เวลา
- น. เปนตนไป ณ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ผูที่ไมไปดูสถานที่องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเมื่อมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเสนอราคาจะนํามาเปน
ขอโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได
กําหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๗ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ .
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
และในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางตึกศาลา
ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)
กําหนดประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค ในวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนพิจารณาการเสนอขอเสนอดานเทคนิค ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๒ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และกําหนดประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่ผานขอเสนอดานเทคนิค ซึ่งมีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานราคาในวัน ที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๘ (เมื่อพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคเรียบรอยแลว) และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางตึกศาลา
ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ) โดยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษาจะเปดซองราคาเฉพาะผูที่ผานการพิจารณาซอง
เทคนิคเทานั้น
ผูสนใจติดตอขอซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท(-หนึ่งรอยบาทถวน-)ไดที่ กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ระหวางวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ .หรือสอบถามทางโทรศัพท
/หมายเลข...

-๓หมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต www.preaksa.net
ขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th. ของกรมบัญชีกลาง (ในกรณีทมี่ อบ
ใหบุคคลอื่นมาขอซื้อเอกสารจะตองมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายอิม แพหมอ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๑๑/๒๕๕๘ .
การจางเหมา ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธและเผยแพร
และทําหนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ตําบลพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
****************************
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะสอบราคาจางเหมา โครงการจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร และทําหนังสือรายงานกิจการ องคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา รายละเอียดดังนี้
รายการที่ ๑
ผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร ประเภท DVD Presentation ความยาว ๑๕ นาที
แสดงผลการดําเนินงานปที่ผานมากําลังดําเนินการและที่จะทําในอนาคตในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ดานการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๔. ดานการจัดระเบียบ/สังคม
๕. ดานการเมือง การบริหาร
จํานวน ๑๐๐ แผน
รายการที่ ๒
หนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลักษณะทางการพิมพ
.
- ขนาด A4
.
- จํานวน ๒๐ หนา รวมปก พิมพสี่สีทั้งเลม
- 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
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
/๑.เอกสาร...

-๒๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑
แบบรูปรายการละเอียด
.
๑.๒
แบบใบเสนอราคา
.
๑.๓
แบบสัญญาจาง
.
๑.๔
แบบหนังสือค้ําประกัน
.
(๑) หลักประกันซอง
.
(๒) หลักประกันสัญญา
.
๑.๕
บทนิยาม
.
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
.
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม .
๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร
.
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
.
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
.
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสว นทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติ บุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ “องคการบริหารสวนตําบล”
๒.๖ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๒๙๒,๐๐๐.-บาท ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมฐี านะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “องคการบริหารสวนตําบล” เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/(ข) บริษัท...

-๓(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน(๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันซอง (ถามี)
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้ งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “องคการบริหารสวนตําบล” ใหเริ่มทํางาน
/๔.๔ กอนยื่น...

-๔๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาแยกออกเปน ๒ ซอง ดังนี้
(๑) ขอเสนอดานเทคนิค โดยมีตนฉบับ ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๗ ชุด
(๒) ขอเสนอดานราคา จํานวน ๑ ซอง
โดยปดผนึกใหเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการเปด ซองสอบราคา ใหระบุที่
หนาซองวา “ซองที่ ๑ ขอเสนอดานเทคนิค” ตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๑๑/๒๕๕๘ “ซองที่ ๒ ขอเสนอดานราคา”
ตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๑๑/๒๕๕๘ โดยยื่นโดยตรงตอ กองคลัง เจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๗ - ๒๔
เมษายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และใน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ) จังหวัดสมุทรปราการ (สถานที่กลาง)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. กําหนดลงทะเบียนเพื่อพิจารณาการเสนอขอเสนอดานเทคนิค
เวลา ๑๐.๐๐ น. กําหนดประกาศรายชือ่ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
หากมาไมทันเวลาการลงทะเบียน ถือวาผูเสนอราคาสละสิทธิ์ในการนําเสนอดานเทคนิค
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการพิจ ารณาขอเสนอดานเทคนิค พรอมแจงผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิตามประกาศรายชื่อขางตน เขาบรรยายสรุปขอเสนอดานเทคนิค ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุม
ชั้น ๒ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา (โดยเวลาตอจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการเปดซองเสนอราคาดาน
เทคนิค) โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ของผูเสนอราคาทุ กรายและคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือ
ใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการขององคก ารบริหารสวนตําบลแพรกษามากที่สุด ในกรณีจําเปนสามารถเรียก
ผูเสนอราคามาชี้แจงในความละเอียดขอเสนอ เปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได โดยผูเสนอราคาตองบรรยายนําเสนอ
(Presentation) พรอมอุปกรณบรรยาย(ถามี) เพื่อแสดงคุณภาพ กรอบแนวคิด รูปแบบการดําเนินงาน ตามขอเทคนิคที่
ไดยื่นขอเสนอไวตอคณะกรรมการฯ ซึ่งผูเสนอราคาแตละรายตองใชเวลาในการชี้แจงไมเกิน ๒๐ นาที โดยองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิคไว ดังนี้
๑. ดานเทคนิคการนําเสนอโครงสรางการจัดทํา
๔๐ คะแนน
๒. ความรูความสามารถในการผลิตงานดานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวีดีทัศน
๒๐ คะแนน
๓. การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานสื่อสิ่งพิมพ
๑๐ คะแนน
๔. การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานสื่อวีดีทัศน
๑๐ คะแนน
๕. ตัวอยางผลงานที่เคยจัดทํา ผลงานที่ผานมาของบริษัท
๒๐ คะแนน
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน
/โดยผูเสนอ...

-๕โดยผูเสนอราคาตองไดคะแนนรวม ไมนอยกวา ๘๐ จึงจะถือวาผานเกณฑการพิจารณา
(๒) ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) ซึ่งมีสิทธิไดรับการเปดซอง
ขอเสนอดานราคา โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ (เวลาตอจากการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค
เรียบรอยแลว) ถาปรากฏวาขอเสนอดานเทคนิค ผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดไมผานการพิจารณาจะคืนซองขอเสนอดาน
ราคาโดยไมเปดซอง
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสวน
ตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมกาฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือ เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูก ตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางตึกศาลาประชาคม
จังหวัดสมุทรปราการ) ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสว น
ตําบล” เทานั้น
๕.๓ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล”
/(๒)ไมกรอก...

-๖(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ ผู
เสนอราคาได “องคการบริหารสว นตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้ง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา จะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน งานตามสัญญาได
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการสอบราคาหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” จะใหผูเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ
ฟงได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ “องคการบริหารสวนตําบล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเ สนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิก การเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ “องคการบริหาร
สวนตําบล” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
๕ ของราคาคาจางที่สอบราคาได ให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
/๖.๑ เงินสด...

-๗๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานัน้ ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
๗.๑ (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
“องคการบริหารสวนตําบล” จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.
ใหแลวเสร็จภายใน วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมือ่ ผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.
ใหแลวเสร็จภายใน วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐% ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน - ป
นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชงานไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ .
เงินกู จาก
. และเงินชวยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ ไดรบั อนุมัตงิ บประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ .
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน- )
/๑๐.๒ เมื่อ...

-๘๑๐.๒ เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๒) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัด การใหสิ่งของดังกลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน เดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่ง ของนั้ น โดยเรือ อื่น ที่มิ ใ ช เ รือ ไทย ซึ่ ง จะตอ งไดรั บ อนุ ญาตเชน นั้น ก อนบรรทุ ก ของลงเรือ อื่น หรื อเป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๗ “องคการบริหารสวนตําบล” จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมอื ชาง
เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
๑๑.๑
.
๑๑.๒
.
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจาง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทกี่ ฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง

รายละเอียดแนบทายโครงการจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
และทําหนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาดังกลาวโดยมีตัวอยางผลงานจางทางดานนี้เปนผลงานที่ผานมาและ
สําเนาหลักฐานแสดงวัตถุประสงคยื่นพรอมเอกสารสอบราคาในวันยื่นซอง
๒. ผูเสนอราคาตองมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานประกาศสอบราคานีใ้ นวงเงินไมนอยกวา ๒๙๒,๐๐๐.-บาท
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ
๓. ผูเสนอราคาตองมีผูควบคุมงานผูเชี่ยวชาญสําเร็จการศึกษาในสาขานิเทศศาสตรวารสารศาสตร สื่อสารมวลชน
อักษรศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของอยางนอย ๑ คนสําเนาหลักฐานยื่นพรอมเอกสารสอบราคาในวันยื่นซอง
สอบราคา
๔. ผูเสนอราคาจะตองมีรูปแบบรายละเอียดตัวอยางผลงานที่ผานมาการทํางานมาแสดงและนําเสนอพรอมบรรยาย
ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาเปนเวลาประมาณ ๒๐ นาที ซึ่งมีขอบเขตงานโดยสังเขป ไดแก
รูปแบบ ขั้นตอนการดําเนินงาน ทีมถายทํา ถายภาพ ออกแบบ และวางรูปแบบ การเขียนเนื้อหา เรียบเรียง
และรวบรวมขอมูล พรอมจัดทํารูปเลมจัดพิมพและวางรูปแบบการทําสื่อวีดีทัศนไดครบถวนตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด โดยผูเสนองานตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๘๐ คะแนน จึงจะถือวาผานเกณฑ
การพิจารณาดังนี้
หลักเกณฑการพิจารณาคะแนนขอเสนอทางดานเทคนิค
๑.ดานเทคนิคการนําเสนอโครงสรางการจัดทํา
๔๐ คะแนน
แนวคิดในการสรางสรรครูปแบบงานที่นาสนใจและครอบคลุมเนื้อหา
ชัดเจนตรงตามที่หนวยงานตองการ
๒ .ความรูความสามารถในการผลิตงานดานสือ่ สิ่งพิมพ และสื่อวีดีทศั น
๒๐ คะแนน
ผูรับจางมีความรูความสามารถในการจัดทํางานสิ่งพิมพ และสื่อวีดีทัศน
สามารถบอกเลาขั้นตอนการดําเนินการได
๓. การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานสือ่ สิ่งพิมพ
๑๐ คะแนน
มีรูปแบบงานพิมพ ๔ สี ที่สวยสดงดงาม และเนื้อกระดาษ
ของงานเปนวัสดุทคี่ ุณภาพดีเหมาะสม และสอดคลอง
กับรูปแบบในการนําเสนอ
๔. การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานสือ่ วีดที ัศน
๑๐ คะแนน
รูปแบบงานมีแนวทางที่สอดคลองลงตัว
นําเสนอไดอยางเขาใจภายใตในเวลาที่จํากัด
พรอมจัดทํากลองใสวดี ีทัศนสงมอบงาน ใหกับหนวยงานครบถวนสมบูรณ
๕. ตัวอยางผลงานทีเ่ คยจัดทํา ผลงานที่ผานมาของบริษัท
๒๐ คะแนน
มีผลงานที่หลากหลายรูปแบบไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ตาง ๆ ใหดําเนินการผลิต
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน
/๕. หากผู. ..

-๒๕. หากผูเสนอราคาไดรับคัดเลือกใหเปนผูจ ัดทําหนังสือรายงานกิจการ และสื่อวีดีทัศนกับทางหนวยงานผูเสนอราคา
จะตองดําเนินการดังนี้
๕.๑ ผูรับจางตองออกแบบและจัดทําโครงสรางของหนังสือ (Concept และ Dummy) จัดเก็บและรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหและเรียบเรียงบทความจัดสงขอมูลรายละเอียดของเนื้อหาใหผูวาจางตรวจสอบ สัมภาษณ
และถายภาพคณะผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนราชการ ภาพผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร ภาพสถานที่และบรรยากาศขององคการบริหารสวนตําบล
๕.๒ ผูรับจางตองนําเสนอเนื้อหาทั่วไปอื่นๆ ในโครงสรางของหนังสือ เชน สารบัญ บทบรรณาธิการ เปนตน
๕.๓ ผูรับจางตองนําเสนอเนื้อหาตางๆ โดยเสนอรูปแบบที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาใน
โครงสรางของหนังสือ เชน บทสัมภาษณ ขาวสาร
๕.๔ ผูรับจางตองใชภาษาที่งายตอความเขาใจ ไมเปนวิชาการเฉพาะดานมากเกิน และใชสํานวนที่สละสลวย
มีความถูกตองตามหลักภาษาไทย
๕.๕ รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลตามรูปแบบและโครงสรางของหนังสือ
๕.๖ ออกแบบรูปเลมและจัดทําอารตเวิรคทั้งเลมปรับแตงรูปภาพดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมจัดรูปแบบศิลป
(Art Work) ดีไซนการวางเนื้อหาและรูปภาพใหเกิดความสวยงามโดยจะตองสงรางตนฉบับสุดทายกอนพิมพ
ใหตรวจสอบและใหความเห็นชอบจึงสามารถนําไปจัดพิมพ
๕.๗ ผูรับจางตองดําเนินการตกแตงภาพถายหรือถายรูปเพิ่มเติมรวมถึงหาภาพประกอบที่เหมาะสมเพื่อจัดทํารูปเลม
๕.๘ ผูรับจางตองประสานงานเพื่อหารือและแกไขปญหาในการจัดทําหนังสือทุกขัน้ ตอนเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว
๕.๙ จัดทําตัวอยางงานพิมพเหมือนจริงในระบบดิจิตอล (Digital Proof) ใหผูวาจางตรวจสอบ
๕.๑๐ จัดทําแมแบบงานพิมพ (Plate)
๕.๑๑ จัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
สงมอบใหผูวาจาง จํานวน ๒,๐๐๐ เลม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะทางการพิมพ
- ขนาด A4
- จํานวน ๒๐ หนา รวมปก พิมพสี่สีทั้งเลม
- ปก พิมพกระดาษอารตการด ๒๓๐ แกรม จํานวน ๔ หนา
- เนื้อใน พิมพกระดาษปอนด ๑๒๐ แกรม จํานวน ๑๖ หนา
- เขาเลมมุงหลังคา ปกเคลือบ PVC ดาน สปอตยูวี
ขั้นตอนการผลิต
- จัดทําขอมูล เรียบเรียงขอมูล ถายภาพ ออกแบบ
- จัดรูปเลม จัดพิมพ
- ควบคุมการผลิตและดําเนินงาน
๕.๑๒ จัดทําวีดีทัศน แนะนํา องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ความยาว ๑๕ นาที ประกอบดวย ;รูปแบบการนําเสนอ
- เสียงบรรยาย
/-ภาพประกอบ...

-๓- ภาพประกอบการบรรยาย
- พิธีกรนําเขาการนําเสนอ
- กราฟฟค ประกอบการนําเสนอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- เขียนบท
- เขียนสคริปต
- ประชุม CREATIVE
- ออกแบบ พรอมวางโครงสรางการถายทํา
- ลงพื้นที่ เก็บขอมูลพรอมถายทํา ไมเกิน ๒ ครั้ง
อุปกรณการถายทํา
- กลอง DVCAM
- อุปกรณไฟ
- มวนเทป DV
- อุปกรณบนั ทึกเสียง
- อุปกรณเสริมประกอบการถายทํา
- พีธีกรดําเนินรายการ
- ชางภาพ
- ผูชวยชางภาพ
- ยานพาหนะและคาใชจายในการเดินทาง
- เจาหนาที่ดําเนินการ และ ประสานงาน
ขั้นตอนการตัดตอ
- ตัดตอภาพพรอมแอฟเฟคตประกอบ
- ตัดตอเสียงพรอมแอฟเฟคตประกอบ
- หองบันทึกเสียง
- เสียงผูบรรยาย
รายการสงมอบงาน Presentation ความยาว ๑๕ นาที บรรจุกลองพรอมปก
- แผน DVD จํานวน ๑๐๐ แผน
แสดงผลการดําเนินงานปที่ผานมา กําลังดําเนินการและที่จะทําในอนาคตในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานพัฒนาคุณภาพชีวติ
๓. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๔. ดานการจัดระเบียบสังคม
๕. ดานการเมือง การบริหารจัดการ
****************************************

