บริ ษัท บริ หารสิ นทรั พย์ สุขุมวิท จากัด
รายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การจัดจ้ างผลิตและเผยแพร่ โครงการสื่ อสารทางการตลาด
แคมเปญทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผ่านรูปแบบการผลิตรายการ
1.

ความเป็ นมา
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขมุ วิท จากัด (บสส.) มีสถานะเป็ นหน่วยงานของรัฐ มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการบริ หารสิ นทรัพย์ โดยการรับซื้ อ รับโอน และรับจ้างบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย
(NPA) ตามพระราชกาหนดบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ พ.ศ.2541 มีความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ เพื่อ
ใช้ในการดาเนินกิจการของ บสส. จึงประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้

2.

วัตถุประสงค์
โดยที่ บสส. มีความประสงค์จะจ้างผลิ ตและเผยแพร่ โครงการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร แคมเปญ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผ่านรู ปแบบการผลิตรายการ เพื่อสื่ อสารเกี่ ยวกับทรั พย์สินรอการขาย (NPA) ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทาแคมเปญการตลาดแบบครบวงจร (360 องศา) วางแผนกลยุทธ์การสื่ อสาร โดยใช้เครื่ องมือ
สื่ อสารทางการตลาดทุกประเภท เพื่อสร้างศักยภาพในการนาเสนอข้อมู ลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ บสส.
อย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนาไปสู่ การจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ตามเป้ าหมายตัวชี้วดั (KPIs)
ดังนี้
2.1 เพื่อสร้ างการรับรู ้ เกี่ยวกับ บสส. ในฐานะ บสส.เป็ น AMC ของภาครัฐ ที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์มือสอง และเป็ นแหล่งรวมของทรัพย์มือสองทาเลดีที่มีราคาเหมาะสมทัว่ ประเทศ
2.2 เพื่อเป็ นช่ องทางการประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินรอการขาย ของ บสส. เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริ โภคสื่ อในปั จจุบนั ของกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิ มที่มีการซื้ อซ้ า ที่เป็ นทั้งกลุ่มผูอ้ ยู่
อาศัยเอง และกลุ่มที่เป็ นนักลงทุน
3.

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 นิติบุคคล และ กรรมการ หรื อ ผูบ้ ริ หารของนิติบุคคลต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว
ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อ เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
3.3 เป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้บริ การผลิตรายการและบริ การด้านสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.4 ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่ บสส. ณ วันยืน่ ข้อเสนอ
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้ ไม่เป็ นผู ้
ได้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผูย้ นื่ ขอรับการ
คัดเลือกได้มีคาสัง่ ให้สละเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
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3.5 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และผลงานประเภทเดียวกับงานจ้าง
นี้ โดยมี ผ ลงานมู ล ค่า ของงานต่อสั ญญาไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็ น
ผลงานที่ รับ จ้า งโดยตรงกับ ส่ วนราชการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานเอกชน โดยต้องยื่นเอกสาร
หลักฐาน (1) หนังสื อรับรองผลงานจากผูว้ า่ จ้าง หรื อ (2) สาเนาสัญญา หรื อสาเนาใบสั่งจ้าง (Purchase
Order) พร้อมใบส่ งมอบงาน หรื อใบเสร็ จรับเงิน หรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงหรื อรับรองว่า
ได้มีการปฏิบตั ิงานหรื อส่ งมอบงานเสร็ จสิ้ นสมูบรณ์แล้ว
4. รายละเอียดและขอบเขตของงานจ้ าง
ผูเ้ สนอราคาจะต้องดาเนินการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ผู้เสนอราคาจะต้ องนาเสนอแผนงาน กลยุทธ์ การดาเนินโครงการสื่ อสารการตลาด จัดทาแคมเปญ
ทรั พย์ สินรอการขาย (NPA) ผ่ านรู ปแบบการผลิตรายการ รวมถึง การโฆษณาประชาสั มพันธ์ รายการ ผ่ านช่ อง
ทางการสื่ อสารต่ างๆ ซึ่ งสามารถกาหนดตัวชี้ วัด และ ประโยชน์ ที่ บสส.ได้ รับจากการดาเนินการตามแผนงาน
กลยุทธ์ ทีเ่ สนอให้ บสส. ให้ ความเห็นชอบได้ โดยอย่างน้ อยต้ องประกอบไปด้ วย
(1) การกาหนดแผนงาน กลยุทธ์ เพื่อการผลิตรายการ การนาเสนอทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ บสส.
นั้น จะต้องเป็ นแผนงาน กลยุทธ์ที่สอดคล้องหรื อตรงกับความต้องการ/พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยต้องเน้นถึ ง
ผูร้ ับชมซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายผูส้ นใจในการซื้อ การลงทุนกับทรัพย์มือสอง ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และ กลุ่ม
ลูกค้าของ บสส. เดิมเพื่อสร้างความสนใจให้กลับเข้ามาซื้ อทรัพย์ NPA เพิ่ม และไม่จากัดเพียงกลุ่มผูอ้ ยูอ่ าศัย แต่ยงั
ต้องครอบคลุมไปถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มนักลงทุน โดยการออกแบบสาร/ข้อความการสื่ อสาร (Message) ต้องพิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมของผูร้ ั บสารให้สอดคล้องกับความต้องการในการรั บชมรายการที่ได้ผลิ ตตามการจ้างงานนี้ ได้อย่าง
แท้จริ ง
(2) การก าหนดแผนงาน กลยุท ธ์ เพื่ อการสื่ อสาร จะต้องกาหนดช่ องทางการสื่ อสารการตลาดเพื่ อการ
เผยแพร่ รายการที่ได้ผลิ ตตามการจ้างงานนี้ ได้แบบครบวงจร (360 องศา) โดยจะต้องกาหนดรายละเอี ย ดการใช้
เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดทุกประเภท จัดทาแผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Plan) ดาเนิ นการซื้ อสื่ อโฆษณา
เผยแพร่ แคมเปญทรัพย์ NPA รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ (PR Content) ไปยังกลุ่มเป้ าหมายผูส้ นใจทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) ตามที่ บสส. กาหนด เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงาน กลยุทธ์ ในการดาเนิ นงานที่นาเสนอและ บสส. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
(3) การกาหนดแผนงาน กลยุทธ์เพื่อการสื่ อสาร จะต้องแสดงรู ปแบบและเส้นทางการสื่ อสาร การนาเสนอ
คอนเทนต์ ผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆ (Customer Journey)
(4) กาหนดแผนงาน กลยุทธ์ การกาหนดสื่ อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Offline Ads และ Online Ads)
4.2 รู ปแบบ องค์ ประกอบ คุณภาพและคุณสมบัติของการผลิตรายการกาหนดให้ ต้องมีรายละเอียดอย่ าง
น้ อย ดังนี้
(1) ผลิตรายการ จานวน 1 รายการ โดยจานวนตอน (Episode) ทั้งหมดของรายการผลิตดังกล่าว จะต้องมี
จานวนตอน (Episode) ไม่นอ้ ยกว่า 11 ตอน
(2) การผลิ ตรายการ ในแต่ล ะตอน (Episode) จะต้องมี ก ารแสดงออกซึ่ ง รายการทรั พ ย์สิ นรอการขาย
(NPA) ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ งของการผลิ ตรายการ และรวมทุก ตอน (Episode) แล้ว จะต้องมีการแสดงออกซึ่ ง
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รายการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยไม่ซ้ ารหัสทรัพย์เป็ นจานวนรวมไม่นอ้ ยกว่าจานวน 55 รหัสทรัพย์ โดยใน
แต่ละตอน (Episode) จะต้องมีรายการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่ผลิตเป็ นคลิปวิดีโอ อย่างน้อยจานวน 3 คลิป
ต่อ 3 รหัสทรัพย์ และรายการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่ ผลิ ตเป็ นภาพนิ่ ง อย่างน้อยจานวน 2 รหัสทรั พย์ โดย
ขั้นตอนการผลิ ต การถ่ายทา ดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องยกกล้องไปถ่ายทา ณ สถานที่ที่ต้ งั ของรายการทรัพย์ NPA
ตามที่ บสส. กาหนดตามจริ ง
(3) การผลิตรายการ ของแต่ละตอน (Episode) และ ทุกตอน (Episode) กาหนดรายละเอียดรู ปแบบ เนื้อหา
การผลิตดังนี้
(3.1) กาหนดให้มีคอนเทนต์ เนื้ อหาฉบับเต็ม (Full Episode) ซึ่ งเนื้ อหาของแต่ละตอน (Episode)
จะต้องสามารถสื่ อสาร สร้างความรับรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพย์มือสอง (โดยไม่จากัดเฉพาะทรัพย์สินรอการขาย
(NPA) ที่ใช้ในการผลิตรายการ) ซึ่ งเป็ นพันธกิจหลักของ บสส. และต้องสามารถสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ ผูบ้ ริ โภค
ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายของ บสส. และ/หรื อ ตามแนวคิดของผูเ้ สนอราคาให้เกิดความสนใจในการติดต่อ และ/หรื อ มี
ความต้องการที่จะขอเข้าเสนอซื้ อทรัพย์มือสอง (โดยไม่จากัดเฉพาะทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่ใช้ในการผลิต
รายการ) ซึ่ งกาหนดความยาวสาหรับการเผยแพร่ รายการต่อ 1 ตอน (Episode) (ไม่รวมการโฆษณา/รายการแฝง
อื่น ๆ) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 20 นาที และไม่เกินกว่า 45 นาที
(3.2) จากการผลิตตาม (3.1) กาหนดให้ตดั ต่อคอนเทนต์เพื่อให้มีเนื้ อหาฉบับสั้น (Hi-Light) โดยเป็ น
เนื้ อหาที่สร้างความน่าสนใจ หรื อ สามารถดึงดูด สร้างพฤติกรรมให้ผบู ้ ริ โภคติดตามการเข้าชมรายการตาม ข้อ 4.1
(1) และ/หรื อ แต่ละตอน (Episode) ที่มีเนื้อหาฉบับเต็ม ตาม (3.1) ซึ่ งกาหนดความยาวสาหรับการเผยแพร่ ฉบับสั้น
(Hi-Light) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 นาที และไม่เกินกว่า 10 นาที
(3.3) จากการผลิ ตตาม (3.1) กาหนดให้ผลิ ตตัวอย่างรายการขนาดสั้น (Teaser) โดยมีความยาวไม่
น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที
(4) การผลิตรายการตาม ข้อ 4.1 และทุกรู ปแบบการผลิตตาม (3) จะต้องมีคุณภาพรายการที่ผเู ้ สนอราคา
(และรวมถึง บสส. ภายหลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ผเู ้ สนอราคาดาเนิ นงานจ้างให้แก่ บสส. ด้วย) สามารถนารายการ
แต่ละรู ปแบบการผลิ ตออกเผยแพร่ ได้ท้ งั ช่ องทางออนไลน์ (Online) และช่ องทางออฟไลน์ (Offline) และผ่าน
เครื่ องมือสื่ อสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้ อาทิเช่น โทรทัศน์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่ อโฆษณาดิจิทลั
ประเภทต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 4.8 ตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก บสส.
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้ องดาเนินการจัดงานสั มภาษณ์สื่อมวลชน ในรูปแบบ Business Talk
โดยจัดหา จัดเตรี ยมสถานที่จดั งาน เชิญสื่ อมวลชน ต้อนรับ จัดเตรี ยม Press Kit ข่าวแจก (ถ้ามี) และ/
หรื อจัดเตรี ยมงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงานทั้งหมด โดยผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ทั้งหมดให้แก่ บสส. และกาหนดให้ตอ้ งมีสื่อมวลชนสายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ บสส. ให้ความเห็ นชอบ เข้าร่ วมงาน
Business Talk ในครั้งนี้ มี จานวนสื่ อมวลชนที่จะมาร่ วมงานสัมภาษณ์ และมี จานวนชิ้ นงานที่ไ ด้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไม่นอ้ ยกว่า 20 สื่ อ/ชิ้นงาน ประกอบด้วยสื่ อแต่ละสาย ดังนี้
(1) สายเศรษฐกิจ สายการเงิน สายอสังหาริ มทรัพย์ เข้าร่ วมงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 สื่ อ
(2) สายบันเทิง จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 สื่ อ
หมายเหตุ : ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาเสนอราคาค่าใช้จ่ายการจัดงานแบบจัด ณ สถานที่จดั งานจริ ง เสนอต่อ บสส.
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4.4 การดาเนินงานตาม ข้ อ 4.1 และ ข้ อ 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้ องดาเนินการสร้ างสรรค์ และผลิตรายการ
(Creative and Production) ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น รอการขาย (NPA) ตามประเภททรั พ ย์ , รหั ส ทรั พ ย์ และจ านวน
รายการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่ บสส. ได้ ส่งมอบให้ แก่ ผ้ เู สนอราคา
โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องดาเนินการทั้ง Pre – Production วางแผนกาหนดเรื่ องราว วางประเด็นนาเสนอ
ในรายการ (Concept) กาหนดรายละเอียดการทางาน การเตรี ยมงานก่อนการผลิ ตรายการจริ ง จัด ท าคอนเทนต์
เนื้อหา (Content) เขียนบท (Script) และจัดทาบทภาพ (Story board) ซึ่ งจะต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
ผูส้ นใจทรัพย์ NPA สร้างสรรค์รูปแบบการนาเสนอ (Creation) การกาหนดแก่นของรายการ (Theme) การจัดให้มี
พิ ธี ก รเป็ นผูด้ าเนิ นรายการ ผูร้ ่ วมรายการ กูรูท างอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ตัวแทนนัก ธุ รกิ จ นัก ลงทุ น และ/หรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญศาสตร์ ฮวงจุย้ แขกรับเชิ ญที่เกี่ยวข้องกับแก่นของรายการ ซึ่ งบุคคลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ชื่ อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมายผูส้ นใจทรัพย์ NPA มีทกั ษะ และความรู ้เกี่ ยวกับการลงทุน หรื อ การพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพย์มือสอง รวมถึงผูบ้ ริ หารของ บสส. ซึ่งจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจาก บสส.
ก่อนที่ผเู ้ สนอราคาจะดาเนิ นการผลิตถ่ายทารายการ (Production) ตลอดจนผูเ้ สนอราคาจะต้องกาหนดรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อการผลิตถ่ายทารายการให้มีความเหมาะสมกับรู ปแบบรายการ อาทิเช่น สถานที่เพื่อการถ่ายทาภายใน
Studio และ/หรื อ การถ่ายทานอกสถานที่ (Outdoor) การกาหนดเลือกใช้กล้อง การจัดเตรี ยมอุปกรณ์การตกแต่งฉาก
การจัดแสง การจัดวางกล้อง มุ มและขนาดภาพ ซักซ้อมทีมงานด้านเทคนิ ค และผูร้ ่ วมรายการให้มีความเข้า ใจ
ตรงกัน การควบคุมคุณภาพ ความถูกต้องของเนื้ อหา โดยผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนินการให้ผลงานของการผลิตรายการ
แต่ล ะตอน (Episode) ได้สิ่ ง ที่ แสดงออกมาอย่างมี คุณภาพระดับ Full HD โดยคมชัดทั้ง เสี ย งและภาพ ซึ่ งความ
ละเอียดของภาพจะต้องไม่น้อยกว่า 1,080p (1,920 x 1,080 Pixel) รวมทั้ง ถ่ายทาตามบท ในจุดที่กาหนด รวมทั้ง
จัดทา Post – Production ตัดต่อ โดยจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก บสส. ก่อนการนาออกไปเผยแพร่
4.5 พื้น ที่ต้ ัง ทรั พ ย์ สิ นรอการขาย (NPA) และจ านวนรายการทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ผู้เสนอราคาผลิต รายการ
1 รายการ จานวน 11 ตอน (Episode) ดังนี้
ลาดับ

พืน้ ทีต่ ้งั ทรัพย์

จานวนรายการทรัพย์ไม่ น้อยกว่า (รหัสทรัพย์)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
เชียงใหม่
ภูเก็ต
ระยอง
ชลบุรี

55
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หมายเหตุ : ตามตารางข้างต้น บสส. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฏใน
ตาราง ก่อนการผลิตรายการและเพื่อให้ได้ครบตามจานวนรายการทรัพย์สินรอการขาย NPA ไม่นอ้ ยกว่า 55 รหัส
ทรัพย์ได้ โดย บสส. ไม่จาต้องได้รับความยินยอมจากผูเ้ สนอราคาก่อนแต่อย่างใด
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้ องให้ คารั บรองต่ อ บสส. ว่ า การเผยแพร่ สื่อสารรายการคอนเทนต์ ที่ได้ จากการจ้ าง
ผลิตงานนี้ ตามรู ปแบบและเส้ นทางการสื่ อสารผ่ านช่ องทางการสื่ อสารต่ างๆ (Customer Journey) ตามแผนงาน
กลยุทธ์ ที่ได้ นาเสนอ และบสส. ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ วนั้น สามารถนาผู้บริ โภคซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ผู้ ส นใจทรั พ ย์ สิ น รอการขาย (NPA) รายที่ไ ด้ เ ข้ า ชมรายการ ได้ แ สดงความสนใจและติด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล
ทรั พ ย์ สินรอการขาย (NPA) ทั้งที่ไ ด้ นาแสดงในรายการ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น รอการขาย (NPA) อื่ น ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ Chat อาทิ เ ช่ น เฟสบุ๊ ค (Facebook), ไลน์ แ อปพลิ เ คชั่ น (Chat/Line Chat) โดยตลอดระยะเวลา
ดาเนินงานจ้ าง จานวน 240 วัน (ตาม ข้ อ 5) มีจานวนรายชื่ อผู้สนใจและติดต่ อสอบถามรวมทั้งหมดไม่ น้อยกว่ า
1,200 รายชื่ อ (รายชื่อดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นรายชื่อที่ซ้ าหรื อเป็ นบุคคลคนเดียวกัน)
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้ องดาเนินการเพื่อการโฆษณาประชาสั มพันธ์ รายการทีไ่ ด้ จากการจ้ างผลิตงานนี้ ผ่าน
สื่ อ ประเภท (Offline Ads และ Online Ads) ตามแผนงาน กลยุ ท ธ์ ที่ น าเสนอและ บสส. ได้ พิจ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบแล้ วนั้ น โดยจะต้ องมีรายละเอียดการโฆษณาประชาสั มพันธ์ ด าเนิ นงาน ตามแต่ ละประเภท/รู ป แบบ
รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน อย่างน้ อยตามข้ อกาหนดดังนี้
(1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รายการ และ คอนเทนต์ เนื้ อหาของแต่ล ะตอน (Episode) ก าหนดให้
ดาเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Platform) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่
(1.1) เฟสบุค๊ (Facebook) โดยนารายการ ตามข้อ 4.2 (3) (3.1) ซึ่ งมีคอนเทนต์ เนื้อหาฉบับเต็ม
(Full Episode)
(1.2) ยูทูป (YouTube) โดยนารายการ ตามข้อ 4.2 (3) (3.1) ซึ่ งมีคอนเทนต์ เนื้อหาฉบับเต็ม (Full Episode)
(1.3) ติ๊กต๊อก (Tik Tok) โดยนารายการ ตามข้อ 4.2 (3) (3.2) และ/หรื อ (3.3) ซึ่ งมีคอนเทนต์ เนื้อหาฉบับ
สั้น (Hi light และ/หรื อ Teaser)
(2) การโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการ ผ่านสื่ อ Out Of Home : LED เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 จุด และ
จุดประชาสัมพันธ์ดงั กล่าวจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานครและ/หรื อปริ มณฑล จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชี ยงใหม่ และ/หรื อ พื้นที่จงั หวัดอื่น ตามที่ผเู ้ สนอราคาได้นาเสนอ และ บสส. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(3) การโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการในโฆษณาแฝง (Tie In) ตามรายการออนไลน์ จานวนรวมไม่นอ้ ย
กว่า 2 รายการ ทั้งนี้ ตามที่ผเู ้ สนอราคาได้นาเสนอ และ บสส. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแม้วา่ บสส. จะได้
พิจารณาให้ความเห็ นชอบในการดาเนิ นการดังกล่าวแก่ ผูเ้ สนอราคาแล้ว หากเป็ นเวลาก่อนที่ผูเ้ สนอราคาจะได้
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ดาเนินการดังกล่าว บสส.สงวนสิ ทธิ์ ที่จะขอให้ผเู ้ สนอราคาเปลี่ยนแปลงการโฆษณาแฝง (Tie In) จากรายการเดิม
เป็ นรายการอื่นตามความเหมาะสมได้
(4) จัดทารายงานเพื่อสรุ ปผลการดาเนิ นงาน การโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการ ผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์
ตามประเภท/รู ปแบบ ที่กาหนดในข้อ (1) และ/หรื อ ข้อ (2) และ/หรื อข้อ (3) โดยรายงานตามข้อเท็จจริ งที่ได้มีการ
ดาเนิ นงานทุกเดื อนๆ ละ 2 ครั้ง (ผลการดาเนิ นงานทุก 15 วัน) ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นงานจ้าง และส่ งมอบ
รายงานดังกล่าวแก่ บสส. ภายในระยะเวลาที่ บสส. กาหนด
4.8 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งสร้ างบั ญ ชี ผู้ ใ ช้ งาน เฟสบุ๊ ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) จ านวน 1 เพจ
(Fan Page)
เพื่อให้ผูเ้ สนอราคา (และรวมถึ ง บสส. ภายหลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ ผูเ้ สนอราคาดาเนิ นงานจ้าง
ให้แก่ บสส. แล้วด้วย) ได้นาเสนอรายการตามที่ได้จากการจ้างผลิตงานนี้ออกเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ/หรื อ ได้
ใช้เป็ นช่ องทางในการสร้ างสังคมออนไลน์กบั ผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายผูส้ นใจทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
หรื อ ผูส้ นใจในการลงทุ นกับอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ใช้เป็ นช่ องทางการนาเสนอรายการออนไลน์ (Online
Program) ช่ องทางการสื่ อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทาการตลาด ของ บสส. ที่สามารถวัดผล กาหนดตัวชี้ วดั
หรื อ ประโยชน์ที่ บสส.จะได้รับ
อนึ่ง การสร้างเฟสบุ๊ค แฟนเพจดังกล่าวผูเ้ สนอราคาจะต้องดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
เฟสบุ๊ค ทั้ง หมด ไม่ ว่า จะเป็ นการจัดท าภาพ เนื้ อหา (Content) การโพสต์เผยแพร่ เนื้ อหาของรายการ วางแผน
ดาเนิ นงาน (Action Plan) ตั้งปฏิ ทินการโพสต์เนื้ อหา จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่ แอดมิน (Administer) เพื่อดูแล
เพจ ตอบคาถามลูกเพจ/ผูส้ นใจที่ทกั เข้ามาเพื่อติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายการ หรื อ ทรัพย์สินรอ
การขาย (NPA) ของ บสส. ได้ทุกวัน (โดยไม่เว้นวันหยุด) และตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. และเจ้าหน้าที่แอดมิน
จะต้องทาหน้าที่สื่อสาร รวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ บสส. เพื่อการตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ลูกเพจ /
ผูส้ นใจที่ ท กั สอบถามได้ โดยก าหนดเวลาเพื่อการตอบข้อซัก ถามดัง กล่ า ว ไม่ เกิ นกว่า ก าหนดเวลา 3 ชั่วโมง
นับตั้งแต่ที่ลูกเพจ / ผูส้ นใจ ทักสอบถามเข้ามา และยังต้องกาหนดเปิ ดสิ ทธิให้แก่ เจ้าหน้าที่หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จาก บสส. ได้เข้าร่ วมเป็ นเจ้าหน้าที่แอดมินในการตอบข้อซักถาม
4.9 โดยตลอดระยะเวลาดาเนินงานจ้ าง การผลิตรายการ การเผยแพร่ โฆษณาประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ อตาม
ประเภทที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 4.7, 4.8 และ 4.9 (ระยะเวลาตาม ข้ อ 5) ผู้เสนอราคาจะต้ องดาเนินการเพื่อให้ บ รรลุ
เป้ าหมายตัวชี้วดั ตามที่ บสส. กาหนดดังนี้
ลาดับ
หัวข้ อ
ตัวชี้วดั (KPIs)
ระยะเวลา
1 การเผยแพร่ รายการ ตามที่ได้จากการจ้างผลิต
5,500,000 - กาหนดเผยแพร่ รายการตอนที่ 1
นี้ จานวน 1 รายการ รวม 11 ตอน (Episode)
Views
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม
มีจานวนผูช้ มรายการ (Views) ซึ่งเป็ น
ในสัญญาจ้างฯ
กลุ่มเป้าหมาย ผูส้ นใจทรัพย์ NPA หรื อ
- กาหนดเผยแพร่ รายการ เดือนละ
ผูส้ นใจในการลงทุนกับอสังหาริ มทรัพย์
อย่างน้อย 1 – 3 ตอนต่อเดือน
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ลาดับ
หัวข้ อ
2 Facebook Fan Page จานวน 1 เพจ
2.1 มีจานวนสมาชิก ณ วันที่ส่งมอบงานจ้าง
งวดสุ ดท้าย
2.2 มีจานวนผูต้ ิดตาม (Followers) และผูก้ ด
ถูกใจ Facebook Fan Page
3 จานวนผูเ้ ข้าชมในรายการออนไลน์ แบบ
โฆษณาแฝง (Tie In) 2 ครั้ง รวม
4 จานวนการมองเห็น (Eye Ball) ของจอ LED
จากทั้งหมด 20 จุด รวม

ตัวชี้วดั (KPIs)
ระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า กาหนดเผยแพร่ ภายใน 60 วัน
10,000 ราย นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ

1,000,000
Views
20,000,000
Eye Ball

มูลค่ารวม
การประชาสัมพันธ์งาน Business Talk และ
เผยแพร่ ข่าวเกี่ยวกับการผลิตรายการ
ของสื่ อ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) บนพื้นที่สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ มีมูลค่ารวมของสื่ อประชาสัมพันธ์ (PR
(PR Value)
Value)
ไม่นอ้ ยกว่า
1,000,000 บาท

5

กาหนดเผยแพร่ ภายใน 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ
กาหนดเผยแพร่ ป้ายแรก ภายใน 90
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้างฯ
กาหนดเผยแพร่ ภายใน 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ

5.

ระยะเวลาดาเนินการ
ผูเ้ สนอราคาที่เป็ นผูช้ นะการจ้างหรื อผูท้ ี่ไ ด้รับการคัดเลื อก จะต้องดาเนิ นงานข้อ 4. ให้แล้วเสร็ จ ภายใน
กาหนด 240 (สองร้อยสี่ สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างฯ และจัดทาพร้ อมส่ งมอบรายงานสรุ ปผล
การดาเนินงานฯ ตามการส่ งมอบงานข้อ 6 ให้แล้วเสร็ จภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นับถัดจากวันที่ดาเนินงานแล้วเสร็ จ
ตามขอบเขตงานในข้อ 4 โดยรวมระยะเวลาด าเนิ น งานทั้ง สิ้ น 255 (สองร้ อ ยห้า สิ บ ห้า ) วัน นับ ถัด จากวันที่
ลงนามสัญญาจ้าง
6.

การส่ งมอบงาน

งวดที่

รายละเอียดงาน

จานวน

1

6.1 แผนงาน กลยุทธ์ การดาเนินงานผลิตและเผยแพร่
โครงการสื่ อสารการตลาด แคมเปญทรัพย์สินรอการขาย
(NPA) ผ่านรู ปแบบการผลิตรายการ ตามข้อ 4.1

1 งาน
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รายละเอียดงาน

จานวน

1 งาน
6.2 การด าเนิ น งานจัด งาน Business Talk ตามข้อ 4.3
โดยส่ ง มอบงานในรู ป แบบรายงานสรุ ป ผลการจัดงาน
โดยจัดท าเป็ นรู ป เล่ ม เอกสารพิมพ์สี พร้ อมบันทึ ก ภาพ
บรรยากาศการจัด งาน Business Talk ในรู ป แบบไฟล์
รู ปภาพ, วิ ดี โ อลงบนเครื่ องบัน ทึ ก ข้อ มู ล แบบพกพา
(Thumb Drive หรื อ External Hard Drive) จานวน 1 ชุด
1 งาน
6.3 การดาเนินการผลิต และ เผยแพร่ รายการ 1 รายการ
จ า น ว น 1 1 ต อ น (Episode) แ ล ะ ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์รายการ (การผลิตรายการที่ได้จากการจ้าง
งานนี้ ) ผ่า นช่ องทางการสื่ อสารต่ า งๆ ตามที่ บสส. ได้
เห็ นชอบด้วยแผนงาน กลยุทธ์ ให้แก่ผูเ้ สนอราคา และ
บสส. ได้รับผลตัวชี้ วดั (KPIs) ตามที่ กาหนดใน ข้อ 4.9
ในรู ปแบบไฟล์รูปภาพนิ่ ง และไฟล์วิดีโอ ลงบนเครื่ อง
บัน ทึ ก ข้อ มู ล แบบพกพา (Thumb Drive หรื อ External
Hard Drive) จานวน 1 ชุด
6.4 จ านวนผู ้ ช มรายการ (Views) หลั ง จากปล่ อ ย
5,500,000 Views
คอนเทนต์ ตอนที่ 11 รวม

กาหนดส่ งมอบงาน
ภายใน

ภายใน 255 วัน
นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา

6.5 จานวนผูต้ ิดตาม (Followers)และผูก้ ดถู กใจ (Like)
10,000
Followers/Likes
Facebook Fan Page รวมไม่นอ้ ยกว่า
1,200 ราย
6.6 จานวนผูส้ นใจทรัพย์ และติดต่อสอบถามผ่า นช่ อง
ออนไลน์ (Facebook Chat/ Line Chat) จ านวนรวมไม่
น้อยกว่า
6.7 จานวนผูเ้ ข้าชมในรายการออนไลน์ แบบโฆษณา 1,000,000 Views
แฝง (Tie In) 2 ครั้ง รวม
6.8 จานวนการมองเห็ น (Eye Ball) ของจอ LED จาก
20,000,000
ทั้งหมด 20 จุด รวม
Eyeball
6.9 มู ลค่าของสื่ อประชาสัมพันธ์ สื่ อเผยแพร่ ข่าว ไม่ 1,000,000 บาท
น้อยกว่า 20 ข่ า ว/ชิ้ นงาน เมื่ อคิ ดเปรี ย บเที ย บกับ อัต รา
ถ้าต้องซื้ อพื้นที่การโฆษณา ที่ได้รับเผยแพร่ (PR Value)
รวม
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งวดที่

รายละเอียดงาน

จานวน

6.10 สรุ ปผลการดาเนิ นงานจ้างงานทั้งหมด (ตามการ
ดาเนิ นงาน ตามรายละเอียดและขอบเขตงานข้อ 4) เป็ น
รู ปเล่มเอกสารพิมพ์สี และการบันทึกรายการทั้ง 11 ตอน
(Episode), ไ ฟ ล์ รู ป ภ า พ , ค ลิ ป วิ ดี โ อ ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิ กส์ ไฟล์ โดยบันทึกลงในเครื่ องบันทึกข้อมูล
แบบพกพา (Thumb Drive หรื อ External Hard Drive)
จานวน 1 ชุด

1 ชิ้นงาน

กาหนดส่ งมอบงาน
ภายใน

7.

การจ่ ายเงิน
บสส. จะจ่ายค่าจ้างซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่
ผูร้ ับจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1
(งวดแรก) เป็ นจานวนเงิ นในอัตราร้ อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผูร้ ั บจ้างได้
ปฏิบตั ิงาน และส่ งมอบงานตาม ข้อ 6 งวดที่ 1 โดยถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรื อข้อตกลง เป็ นหนังสื อ
และ บสส. ได้ตรวจรับมอบงานจ้างดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
งวดที่ 2
(งวดสุ ดท้ าย) เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 80 (แปดสิ บ) ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผูร้ ับจ้าง
ได้ปฏิบตั ิงานและส่ งมอบงาน ตามข้อ 6 งวดที่ 2 โดยถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรื อข้อตกลง เป็ นหนังสื อ
และบสส.ได้ตรวจรับมอบงานจ้างดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
8.

วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณในการจ้าง 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) ซึ่ งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี )
รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว

9.

หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาเลื อกผูเ้ สนอราคาการจัดจ้างผูใ้ ห้บริ การโครงการสื่ อสารการตลาด ทรัพย์สินรอการขาย
(NPA) ผ่านรู ปแบบรายการออนไลน์ (Online Program) บสส. จะพิจารณาตัดสิ นโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุและ
ใช้เกณฑ์การประเมิ นค่าประสิ ทธิ ภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปั จจัยหลักและ
น้ าหนักที่กาหนด โดยกาหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ดังนี้
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รายละเอียด
(1) ความคิดสร้ างสรรค์ สอดคล้องกับโครงการ
- กลยุทธ์การตลาดในการจัดทาคอนเทนต์ (Content)
และการสื่ อสารโปรโมทคอนเทนต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของ บสส.
15 คะแนน
- แนวคิด (Concept) ในการผลิตรายการ
10 คะแนน
(2) ความน่ าสนใจของรายการ
- รู ปแบบรายการ
15 คะแนน
- ผูด้ าเนินรายการ และผูเ้ ข้าร่ วมรายการ/แขกรับเชิญ 10 คะแนน
(3) ความคุ้มค่ าและความเหมาะสมในการใช้ สื่อ
(งบประมาณผลิต และใช้ สื่อ)
- กลยุทธ์ในการวางแผน และบริ หารจัดการสื่ อโฆษณา 10 คะแนน
- ประเภทของสื่ อ และสัดส่ วนงบประมาณ
การใช้สื่อโฆษณา
10 คะแนน
(4) ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานทีผ่ ่านมาของบริษัท

กาหนดนา้ หนักเท่ากับร้ อยละ
25

25

20

10

20
รวม
100
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ชนะการคัดเลือก คือ ผูท้ ี่ได้รับคะแนนรวมสู งสุ ด โดยผลการพิจารณาคัดเลือกของ บสส. ให้ถือเป็ นที่สุด
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อมูลมาประกอบการเสนองานต่อ บสส. ผูเ้ สนองานจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทั้งปวง
(5) ราคาทีย่ ื่นข้ อเสนอ (Price)

10. การนาเสนอผลงาน
10.1 ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาเสนอแนวคิด เนื้อหา รู ปแบบรายการ รวมถึงผูด้ าเนินรายการ ผูร้ ่ วมรายการ หรื อ
แขกรับเชิญ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ที่นาเสนอ
10.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาเสนอแผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Plan) สาหรับโปรโมทรายการสื่ อการตลาด
แบบครบวงจร ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผูส้ นใจทรัพย์มือสอง โดยระบุประเภทสื่ อที่ใช้และสัดส่ วนใน
การใช้สื่อออนไลน์ 70% และออฟไลน์ 30% ให้ชดั เจน
10.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาเสนอรู ปแบบ แนวคิด เนื้อหา (Content) การตอบคาถามในเพจ รวมถึงแผนการ
ดาเนินงาน และการบริ หารจัดการ Facebook Fan page
10.4 ข้อมูลบริ ษทั และตัวอย่างผลงานที่ผา่ นมา ผลสาเร็ จของงานที่เป็ นผลงานประเภทการผลิตรายการ และ
ผลสาเร็ จของการโฆษณารายการให้เป็ นที่รู้จกั ที่ผา่ นมา ในทุกช่องทางที่ได้เผยแพร่ ออกไป
10.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกาหนดตัวชี้ วดั (KPIs) และหรื อ ประโยชน์ที่ บสส. จะได้รับจากการดาเนิ นการ
ตามแผนกลยุทธ์ที่นาเสนอ รวมถึงตัวชี้ วดั ความสัมฤทธิ์ ผลของสื่ อต่างๆ ที่จะใช้ตามแผนกลยุทธ์ที่
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นาเสนอ (Media Plan) ซึ่ งตัวชี้ วดั ดัง กล่า วจะต้องสอดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์ใ นข้อ 2 รวมถึ งต้อง
สอดคล้องกับขอบเขตงานและตัวชี้วดั ตามข้อ 4 ที่ บสส. กาหนด
10.6 การน าเสนอข้อ เสนอทางด้า นเทคนิ ค ถื อ เป็ นการผู ก พัน ผู ้เ สนอราคาที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การตาม
รายละเอียดที่นาเสนอได้จริ งทั้งหมด เว้นแต่ บสส. สงวนสิ ทธิ์ที่จะเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลง
11. กาหนดยืนราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนราคาตามที่เสนอ โดยมีกาหนดระยะเวลา 60 (หกสิ บ) วัน นับแต่วนั ยืนยันเสนอราคา
สุ ดท้ายเป็ นต้นไป และภายในกาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
12. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูเ้ สนอราคารายที่ได้รับเลื อกให้เป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างที่ บสส. กาหนดและ
ภายในเวลาที่ บสส. ได้กาหนดแจ้งให้ทราบ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้ อยละ
5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด ให้ บสส. ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาจ้างโดยกาหนดให้ใช้หลักประกันสัญญา
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 เงินสด
 เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ บสส. โดยเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่ อน
หน้าวันทาสัญญานั้นไม่เกิน 3 (สาม) วันทาการ
 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ
หลักประกันนี้ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผูร้ ับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้วและได้รับหนังสื อขอคืนหลักประกันจากผูร้ ับจ้าง
13. ค่ าปรับ
13.1 กรณี ที่ ผูเ้ สนอราคาได้รับ เลื อกให้เป็ นผูร้ ั บจ้าง นางานที่ รับ จ้า งไปจ้า งช่ วงให้ผูอ้ ื่ นท าอี ก ทอดหนึ่ ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บสส. ก่อน บสส. จะปรับสาหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ10 (สิ บ)
ของวงเงินของงานที่จา้ งช่วงนั้น
13.2 นอกเหนื อจากค่าปรับตาม ข้อ 13.1 กรณี ผูเ้ สนอราคาไม่ปฏิบตั ิ และ/หรื อ ปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้าง และ/
หรื อ ไม่สามารถดาเนิ นการส่ งมอบงานที่ กาหนดไว้ตามข้อ 6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ บสส. เป็ น
รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ งศูนย์) ของราคางานจ้างตามสัญญา แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100
บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่
14. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 180 (หนึ่งร้อยแปดสิ บ)
วัน นับถัดจากวันที่ บสส. รับมอบงานจ้าง (งวดสุ ดท้าย) หากเกิดความชารุ ดบกพร่ อง ผูร้ ับจ้างต้องทาการซ่ อมแซม
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แก้ไขภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นับถัดจากวันที่ บสส.ได้แจ้งความชารุ ดบกพร่ องเป็ นต้นไป ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู ้
รับจ้างเองทั้งสิ้ น

15. เงื่อนไขอื่น
ผู ้เ สนอราคา/ผู ้ยื่ น ข้ อ เสนอ ซึ่ งเป็ นผู ้ส นใจ หรื อ เคยเป็ นคู่ ค ้า ของ บสส. ตกลงรั บ ทราบนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ของ บสส. ที่ได้ประกาศใช้ในขณะนี้ เป็ นอย่างดี แล้ว และเพื่อการเสนอราคา/ยื่น
ข้อเสนอตามเอกสารนี้ ผูเ้ สนอราคา/ผูย้ ื่นข้อเสนอตกลงให้คารับรองว่า เพื่อการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของฝ่ าย
บสส. ผูเ้ สนอราคา/ผูย้ ื่นข้อเสนอจะดาเนิ นการ เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย รวมถึงกาหนดให้มีมาตรการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง นโยบาย วิธีการปฏิบตั ิงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ ม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล ซึ่ งส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึง บสส. ได้ประกาศใช้บงั คับ ในขณะนี้ และ/หรื อ ที่จะได้มีการ
แก้ไขหรื อเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ตลอดจนจะกากับดูแลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา/ผูย้ ื่นข้อเสนอปฏิบตั ิ
ตามคารับรองดังกล่าวด้วย หากผูเ้ สนอราคา/ผูย้ นื่ ข้อเสนอฝ่ าผืนหรื อไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้ให้คารับรองดังกล่าวข้างต้น
ผูเ้ สนอราคา/ผูย้ ื่นข้อเสนอ ตกลงยินยอมรับผิดโดยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
หรื อเกี่ ยวเนื่ องจากการที่ฝ่าผืนหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามที่ได้ให้คารับรองนั้น ไม่ว่าการนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทาโดย
จงใจหรื อประมาทเลินเล่อหรื อไม่ก็ตาม ต่อ บสส. ทุกประการ
16. ข้ อสงวนสิ ทธิ์และอื่น ๆ
16.1 บสส. สงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดของแบบสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
เพื่อให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
16.2 บสส. สงวนสิ ทธิ ในการปรับเพิ่มหรื อลดเนื้ องานที่อยูใ่ นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของ
งาน (TOR) นี้ ได้ โดยคิ ด ราคางานเพิ่ ม หรื อ ลดที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ตามส่ วนของราคางานจ้า งตามสั ญ ญา และให้ถื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญา
16.3 เมื่อ บสส. ได้เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่ง หรื อ
นาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคารายที่
ได้รับเลือกให้เป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ผูร้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดี ยวกับเรื อไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้อง
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ได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย
นาวี
16.4 ผูเ้ สนอราคารายที่ บสส. ได้เลือกให้เป็ นผูร้ ับจ้างแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 12. บสส. มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
16.5 บสส.อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้
ในกรณี ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผเู ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จาก บสส. ไม่ได้
(1) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผูเ้ สนอราคาที่ชนะการจัดจ้างหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูเ้ สนอราคารายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(2) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ บสส. หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(3) กรณี อื่นในทานองเดียวกับ (1) หรื อ (2) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ งออกตามความในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
16.6 ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผูเ้ สนอราคารายที่ได้รับเลือกให้เป็ นผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบที่กาหนด รวมถึง ข้อตกลง เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิของ บสส. โดย
เคร่ งครัด
16.7 ผูเ้ สนอราคารายที่ ไ ด้รับ เลื อกให้เป็ นผู ร้ ั บ จ้า งจะต้องเก็ บ รั ก ษาข้อมู ล ที่ ไ ด้รั บ จาก บสส. เพื่ อการ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญา (ถ้ามี) ไว้เป็ นความลับตลอดไป โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่วา่ ด้วยวิธีการใดและแก่
บุคคลใดทั้งสิ้ น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บสส. แล้วเท่านั้น
16.8 บสส. ไม่อนุ ญาตให้ผูร้ ับจ้างช่ วงงาน หรื อ โอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องในการรับเงินค่าจ้างจาก บสส. ไม่ว่า
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บสส.
16.9 บสส.จะประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่แล้วเสร็ จตามสัญญาของผูเ้ สนอราคารายที่ได้รับเลือกให้เป็ นผูร้ ับ
จ้าง ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ บสส. และ/หรื อ ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด
16.10 ในกรณี ที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และ/หรื อ เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) มี
ความขัดหรื อแย้งกับเอกสารต่างๆ เพื่อการจัดจ้างครั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของ บสส. และให้
ถือคาวินิจฉัยดังกล่าวเป็ นที่สุด ผูเ้ สนอราคาไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ จาก บสส.ทั้งสิ้ น
16.11 บรรดาข้อมูล เอกสาร แบบสารวจ รายงาน ผลการศึกษาวิเคราะห์ ผลสาเร็ จของงาน รวมถึง ทรัพย์สิน
สิ่ งต่างๆ ที่ผรู ้ ับจ้างได้จดั ทาขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน และ/หรื อ ส่ งมอบให้แก่ บสส. (ถ้ามี) จะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ลิขสิ ทธิ์ของ บสส. โดยผูร้ ับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบ ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลเอกสาร ทาซ้ า ดัดแปลง หรื อ กระทาการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของ บสส. ไม่วา่ ด้วยวิธีการใดๆ ให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด หรื อ นาไปใช้ประโยชน์ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บสส. ก่อนทั้งสิ้ น
17. การติดต่ อและการส่ งเอกสาร
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ชื่อ-สกุล
ฝ่ าย
โทรศัพท์
โทรสาร
E-Mail :
เว็บไซต์
ที่อยู่

นางสาวปริ ศนา สิ งห์อาจ
การตลาดและสื่ อสารองค์กรชั้น 29
02-6861800 ต่อ 1832
0-2686-1832
Prissana@sam.or.th
www.sam.or.th
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขมุ วิท จากัด
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
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