
ประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด าเนินงานแผนรณรงคโ์ฆษณา ประชาสัมพันธ์และวัสดุเพื่อการเผยแพร่  

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
....................................................... 

  ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เลขที่ 456 หมู่ 1 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงด ำเนินงำนแผนรณรงค์โฆษณำ ประชำสัมพันธ์และวัสดุเพ่ือกำร
เผยแพร่ ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) รำคำกลำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงิน 28,000,000 บำท 
(ยี่สิบแปดล้ำนบำทถ้วน) 

  ข้อ 1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   1.1  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล ที่มีอำชีพเกี่ยวกับกำรผลิตสื่อ
โฆษณำประชำสัมพันธ์ และมีกำรสร้ำงงำนด้ำนโฆษณำประชำสัมพันธ์อย่ำงน้อย 10 โครงกำร ในช่วงระยะเวลำ 2 ปี 
   1.2  ผู้ประสงค์เสนองำนจะต้องมีผลงำนที่มีคุณภำพในระดับสำกล ได้รับกำรยอมรับและเคย
ได้รับรำงวัลเพ่ือรับรองคุณภำพงำน/โดยเฉพำะรำงวัลในระดับนำนำชำติ 
   1.3  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์ในด้ำนงำนโฆษณำ สื่อสำรกำรตลำด 
ประชำสัมพันธ์ มำกกว่ำ 20 ปี 
             1.4  ผู้ประสงค์เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือไม่
เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้ 
  1.5  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย 
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
   1.6  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ เป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลและมีผลงำนกำรจัดงำนด้ำน
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงในสัญญำเดียว วงเงินไม่น้อยกว่ำ 
1,000,000 บำท พร้อมแสดงหลักฐำนหนังสือรับรองผลงำน และส ำเนำสัญญำจ้ำงพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องให้
คณะกรรมกำรประกวดรำคำประกอบกำรพิจำรณำ                 

1.7  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบทำงรำชกำร 
   1.8  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้อง หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของโครงกำรที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2555) 
   1.9  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (แนบแบบแสดงกำรลงทะเบียนในระบบ e-GP ที่ได้รับกำร
อนุมัติกำรลงทะเบียนจำกกรมบัญชีกลำง ในวันยื่นซองประกวดรำคำ) 

  ทั้งนี้ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก และหำกมีกำรท ำสัญญำซึ่งมีมูลค่ำตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
(หนึ่งล้ำนบำท) ขึ้นไป กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้รับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับเงินจ่ำยเงินแต่ละ
ครั้งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเงินสดก็ได้  
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   1.10.  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องมีบุคลำกรที่มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำน
แผนรณรงค์โฆษณำ ประชำสัมพันธ์และวัสดุเพ่ือกำรเผยแพร่ รวมทั้งต้องมีรำยละเอียดประกอบ ดังนี้ 

 ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท 
 ผลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ของบริษัท 
 รำยชื่อและประวัติกำรท ำงำนของทีมงำน 

โดยแนบเสนอคณะกรรมกำรจัดหำโดยวิธีประกวดรำคำในวันยื่นประกวดรำคำ 

  ข้อ 2. การให้เอกสารประกวดราคา 

   ผู้สนใจและประสงค์เข้ำร่วมเสนอรำคำ สำมำรถติดต่อสอบถำมและขอรับเอกสำรประกวด
รำคำ และรำยละเอียดขอบเขตกำรด ำเนินงำน (TOR) ได้ที่งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรงำนกลำง ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ในวันที่ 7 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. - 17.00 น. หรือสอบถำม
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 053 999 083 – 84 ในวันและเวลำรำชกำร    

     ข้อ 3. การยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

   ก ำหนดยื่นซองประกวดรำคำ ในวันที่ 18 สิงหำคม 2557 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 16.00 น. 
ณ งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรงำนกลำง ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และก ำหนดเปิดซองข้อเสนอด้ำน
เทคนิคและซองข้อเสนอด้ำนรำคำ ในวันที่ 19 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป    

   ข้อ 4. หลักประกันซอง 

   ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกันกำรยื่นซองข้อเสนอด้ำนเทคนิค  
และซองข้อเสนอด้ำนรำคำ จ ำนวน 1,400,000 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนบำทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำ
กำรค้ ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ โดยหลักประกันให้ใช้
อย่ำงหนี่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   4.1 เงินสด 
   4.2 เช็คท่ีธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกินสำมวันท ำกำร 
   4.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ 
   4.4 หนังสือค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน       
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประธุรกิจค้ ำประกันตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ    
ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของธนำคำร 
   4.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
   หลักประกันของตำมข้อนี้ ส ำนักงำนฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้ค้ ำประกัน
ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำ
ต่ ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว กำรคืนหลักประกันซอง 
ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 



-3- 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรประกวดรำคำ ได้ที่ งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่  ฝ่ำยบริหำรงำนกลำง  
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ในวันที่ 7 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. - 17.00 น.   
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 053 999 083 – 84 ในวันและเวลำรำชกำร    

 

       ประกำศ ณ วันที่  6  สิงหำคม พ.ศ.2557 

                                                                                                              

           (นำยศรำวุฒิ  ศรีศกุน) 
   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
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