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ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ประกวดราคาจ๎างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการ
ด๎านสุขภาพกลุํมวัยทางานด๎านโรคไมํติดตํอ “NCD Forum 2018”
ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
________________

ด๎วยกรมควบคุมโรค โดยสานักโรคไมํติดตํอ จะดาเนินการประกวดราคา จ๎างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด๎านสุขภาพกลุํมวัยทางานด๎านโรคไมํติดตํอ
“NCD Forum 2018” รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ จานวน 4 แผํน และรํางประกาศ
พร๎อมเอกสารประกวดราคาฯ ที่แนบ จานวน 10 แผํน
ในการนี้ สานักโรคไมํติดตํอ จึงขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยสํงถึง สานักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค 126 หมูํ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือเว็บไซต์สานักโรคไมํติดตํอ http://www.thaincd.com/Contact-us/
Form-contact-us.php โดยเปิดเผยตัวภายใน 27 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
02590 – 3976-7 โทรสาร 0 2590 - 0363

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นางนงนุช ตันติธรรม)
นักวิขากรสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู๎อานวยการสานักโรคไมํติดตํอ

ร่าง
ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ประกวดราคา จ๎างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการ
ด๎านสุขภาพกลุํมวัยทางานด๎านโรคไมํติดตํอ “NCD Forum 2018”
ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
_______________
กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคไมํติดตํอ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ๎างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด๎านสุขภาพกลุํมวัยทางานด๎านโรคไมํติดตํอ
“NCD Forum 2018” จานวน 9 รายการ ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ๎าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 928,000.00 บาท (เก๎าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ๎วน)
ตามรายการดังตํอไปนี้
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลงบนวัสดุไวนิลขนาด 1.2x2.4 เมตร จานวน 10 ชิ้น
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลงบนวัสดุไวนิลขนาด 1.2x3.6 เมตร จานวน
4 ชิ้น
3. ผลิตกระเป๋าใสํเอกสาร ขนาดกว๎าง28xสูง 36xหนา10 ซม. จานวน 2,000 ใบ
4. ผลิตเสื้อยืดคอวีผ๎า Cotton 100 %
จานวน 2,000 ตัว
5. ผลิตเสื้อยืดโปโลผ๎า Cotton 100 %
จานวน 500 ตัว
6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ความยาวไมํเกิน 3 นาที
จานวน
1 เรื่อง
7. ผลิตของที่ระลึก
จานวน 100 ชิ้น
8. จัดทาโลํ ความสูง 9 นิ้ว
จานวน
30 อัน
9. ทาเกียรติบัตร ขนาดเอ 4 ใสํกรอบอะคลิลิค
จานวน
30 อัน
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย
3. ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ
4. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือทาสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วําการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน
หนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการ
กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด๎วย

-26. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว
8. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํกรมควบคุมโรค
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎ยื่น
ข๎อเสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
10. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
12. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํ
การจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่..................................................ระหวํางเวลา......................น. ถึง............................น.
ผู๎สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ได๎ตั้งแตํวันที่ประกาศจนถึงกํอนวันเสนอราคา
ผู๎สนใจสามารถดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ www.thaincd.com หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3977 ในวันและเวลาราชการ
ผู๎สนใจต๎องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายังกรมควบคุมโรค ผํานทางอีเมล์ http://ddccenter.ddc.moph.go.th หรือชํององทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดภายในวันที่.................................................โดย สานักโรคไมํติดตํอ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลําวผํานทาง
เว็บไซต์ www.thaincd.com และ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ .....................................................

ร่าง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที.่ ............../2561
การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพ
กลุ่มวัยทางานด้านโรคไม่ติดต่อ “NCD Forum 2018”
ตามประกาศสานักโรคไม่ติดต่อ
ลงวันที่ ..............................................
---------------------------------กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคไมํติดตํอ ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “สานักงาน” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ๎างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด๎านสุขภาพกลุํมวัยทางานด๎าน
โรคไมํติดตํอ “NCD Forum 2018” จานวน 9 รายการ ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดัง
รายการตํอไปนี้
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลงบนวัสดุไวนิลขนาด 1.2x2.4 เมตร จานวน 10 ชิ้น
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลงบนวัสดุไวนิลขนาด 1.2x3.6 เมตร จานวน
4 ชิ้น
3. ผลิตกระเป๋าใสํเอกสาร ขนาดกว๎าง28xสูง 36xหนา10 ซม. จานวน 2,000 ใบ
4. ผลิตเสื้อยืดคอวีผ๎า Cotton 100 %
จานวน 2,000 ตัว
5. ผลิตเสื้อยืดโปโลผ๎า Cotton 100 %
จานวน 500 ตัว
6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ความยาวไมํเกิน 3 นาที
จานวน
1 เรื่อง
7. ผลิตของที่ระลึก
จานวน 100 ชิ้น
8. จัดทาโลํ ความสูง 9 นิ้ว
จานวน
30 อัน
9. ทาเกียรติบัตร ขนาดเอ 4 ใสํกรอบอะคลิลิค
จานวน
30 อัน
โดยมีข๎อแนะนาและข๎อกาหนดดังตํอไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ๎าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน
(2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม

-21.6 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2
2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย
2.3 ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ
2.4 ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือทาสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วําการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน
หนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการ
กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด๎วย
2.6 มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว
2.8 ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ
กรมควบคุมโรค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขัน
ราคาอยํางเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ
ผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
2.10 ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
2.12 ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.13 ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํ
การจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 สํวน คือ

-33.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีถือหุ๎นรายใหญํ
(ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(2) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(3) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอรํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (1) หรือ (2) ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(4.1) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(4.2) สาเนาภาษีมูลคําเพิ่ม
(4.3) รายละเอียดคุณลักษณะของงานจ๎าง
(5) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อขัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข๎อ 1.6 (1) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ครบถ๎วน
ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ตามแบบในข๎อ 1.6 (1)
ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ดังกลําวในรูปแบบ DPF File (Portable Document Format)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอมอบอานาจให๎บุคคลอื่นกระทาการแทน ให๎แนบหนังสือมอบ
อานาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ ทั้งนี้ หาก
ผู๎รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต๎องเป็นผู๎ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล๎วเทํานั้น
(2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ 1.6 (2) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ครบถ๎วน
ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ตามแบบในข๎อ 1.6 (2)
ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ดังกลําวในรูปแบบ DPF File (Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์

-4ตามที่กาหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน พร๎อมหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํต๎องแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาให๎เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได๎เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกัน ให๎ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎แล๎ว
ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..90...วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎
4.3 ผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาจะต๎องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล๎วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก.......................... ให๎เริ่มทางาน
4.4 กํอนเสนอราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่................................................ระหวํางเวลา .....................น. ถึง.................... น.
และเวลาในการเสนอราคาให๎ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอ
และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องจัดทาเอกสารสาหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (portable Document Format) โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ๎วน
ถูกต๎อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) เพือ่ เป็น
การเสนอราคาให๎แกํ..........................................ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาแตํละรายวํา เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอรายอื่น
ตามข๎อ 1.5 (1) หรือไมํ หากปรากฏวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่น
ข๎อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่น
ข๎อเสนอ
หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กํอนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข๎อเสนอ มีผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
ตามข๎อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาและสานักงานจะพิจารณาลง
โทษผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-5จะพิจารณาเห็นวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นมิใชํเป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําวและได๎ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอ
การพิจารณาของสานัก
4.8 ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ๎ามี) รวมคําใช๎จําย
ทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว
(3) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กาหนด
(4) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎
(5)ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องศึกษาและทาความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ ราคา
5.2 การพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ
กรณีใช๎หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ สานักฯ จะพิจารณาจาก
ราคารวม
5.3 หากผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข๎อเสนอ
ไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎วคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น เว๎นแตํ ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ๎างไมํครบถ๎วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่
สานักฯ กาหนดไว๎ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญและความแตกตํางนั้น
ไมํมีผลทาให๎เกิดการได๎เปรียบเสียเปรียบตํอผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน๎อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผํอนปรนการตัดสิทธิผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น
5.4 สานักฯ สงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณีดังตํอไปนี้
(1) ไมํปรากฏชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู๎รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัด
จ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักฯ
(2) ไมํกรอกชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทีเ่ ป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น
55 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สานักฯ มีสิทธิให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริงเพิ่มเติมได๎ สานักฯ
มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ ไมํรับราคา หรือไมํทาสัญญา หากข๎อเท็จจริงดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง

-65.6 สานักฯ ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และ
ให๎ถือวําการตัดสินของสานักฯเป็นเด็ดขาด ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎องคําใช๎จําย หรือรําเสียหายใด ๆ มิได๎ รวมทั้งสานักฯ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับ
การคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการยื่นข๎อเสนอกระทาการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข๎อเสนอแทน เป็นต๎น
ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสานักฯจะให๎ผู๎
ยื่นข๎อเสนอนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให๎เชื่อได๎วําผู๎ ยื่นข๎อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ สานักฯมีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอหรือไมํรับราคาของผู๎ยื่น
ข๎อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายหรือคําเสียหายใด ๆ จาก
สานักฯ
5.7 กํอนลงนามในสัญญา สานักฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวํามี
การกระทาที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได๎รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎
เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือเจ๎าหน๎าที่
ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
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6. การทาสัญญาจ้าง
ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องทาสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ 1.3
หรือทาข๎อตกลงเป็นหนังสือกับสานักฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเทํากับร๎อยละ 5 ของราคาคําจ๎างทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ ให๎สานักฯ ยึดถือไว๎ในขณะทาสัญญา
โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจํายให๎แกํสานักฯ ซึง่ เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช๎เช็ค
หรือดราฟท์นั้นชาระตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันทาสัญญา หรือกํอนวันนั้นไมํเกิน 3 วันทาการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยํางที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดดัง
ระบุในข๎อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ทีไ่ ด๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแหํง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยําง
หนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข๎อ 1.4 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว
หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ย ตามอัตราสํวนของงานจ๎าง ซึ่งสานักฯ ได๎รับมอบไว๎แล๎ว

-77. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักฯ จะจํายคําจ๎างซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคําใช๎จํายทั้งปวงแล๎ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจํายเงินเป็น จานวน 1 งวด ดังนี้
เป็นจานวนเงินในอัตราร๎อยละ 100 ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานทั้งหมดให๎แล๎วเสร็จ
เรียบร๎อยตามสัญญา
8. อัตราค่าปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้
หรือข๎อตกลงจ๎างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผู๎รับจ๎างนางานที่รับจ๎างไปจ๎างชํวงให๎ผู๎อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไมํได๎รับอนุญาตจาก
สานักฯ จะกาหนดคําปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกลําวเป็นจานวนร๎อยละ 10 ของวงเงินของงานจ๎างชํวงนั้น
8.2 กรณีที่ผู๎รับจ๎างปฏิบัติผิดสัญญาจ๎างนอกเหนือจากข๎อ 8.1 จะกาหนดคําปรับเป็นรายวันใน
อัตราร๎อยละ 0.10 ของราคาคําจ๎าง
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช๎ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎ทาสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 หรือทาข๎อตกลง
จ๎างเป็นหนังสือ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
....7.....เดือน นับถัดจากวันที่สานักฯ ได๎รับมอบงาน โดยต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิม ภายใน..15...
วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคําจ๎างสาหรับงานจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ตํอเมื่อ สานักฯ ได๎รับอนุมัติเงินคําจ๎างจากเงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2561 แล๎วเทํานั้น
10.2 เมื่อสานักฯได๎คัดเลือกผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎อง
นาเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําว เข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทํา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตํวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ
เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(2)จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยจาก
ตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นมิใชํเรือไทยซึ่ง
จะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎น
ให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(1) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี

-810.3 ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งสานักฯ ได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปทาสัญญาหรือข๎อตกลงจ๎างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กาหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 7 สานักฯจะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้าประกันการ
ยื่นข๎อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.4 สานักฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข๎อกาหนดในแบบสัญญาหรือข๎อตกลงจ๎างเป็น
หนังสือให๎เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)
10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย๎งกัน
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของสานักฯ คาวินิจฉัยดังกลําวให๎ถือเป็นที่สุด และผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํมี
สิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายใด ๆ เพิ่มเติม
10.6 สานักฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ๎างในกรณีตํอไปนี้ได๎ โดยที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎อง
คําเสียหายใดๆ จากสานักฯ ไมํได๎
(1) สานักฯ ไมํได๎รับการจัดสรรเงินที่จะใช๎ในการจัดจ๎างหรือได๎รับจัดสรรแตํไมํเพียงพอที่จะทา
การจัดจ๎างครั้งนี้ตํอไป
(2) มีการกระทาที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดจ๎างหรือที่ได๎รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับ
ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทาการจัดจ๎างครั้งนี้ตํอไปอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํสานักฯ หรือกระทบตํอ
ประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎าง ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎างต๎องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎กาหนดไว๎โดยเครํงครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สานักฯ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จตามสัญญาของผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับคัดเลือก
ให๎เป็นผู๎รับจ๎างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข๎อเสนอ
หรือทาสัญญากับสานักฯ ไว๎ชั่วคราว
กรมควบคุมโรค
22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด้าน
สุขภาพกลุ่มวัยทางานด้านโรคไม่ติดต่อ “NCD Forum 2018”
(Theme “Together, Let’s beat NCDs: ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs”)
วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
1.ความเป็นมา
ในชํวงทศวรรษที่ผํานมากลุํมโรคไมํติดตํอได๎ครําชีวิตประชากรไทยถึงร๎อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด
หรือราว 320,000 คนตํอปี ในจานวนนี้พบวําประมาณครึ่งหนึ่ง หรือราวร๎อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ากวํา 70 ปี
ระหวําง พ.ศ.2555 กับ พ.ศ.2558 จากข๎อมูลทะเบียนการเสียชีวิต ของสานักบริหารทะเบียนกระทรวงมหาดไทยที่
ได๎ รั บ การให๎ ส าเหตุ การเสี ย ชีวิ ตตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล๎ ว พบวํา อั ตราตายในชํว งอายุ 30 – 69 ปีข อง
ทั้ง 4 โรคมีแนวโน๎มสูงเพิ่มขึ้น โดยโรคหลอดเลือดสมองมีการเพิ่มมากที่สุด จาก 33.4 ตํอแสนประชากร เพิ่มเป็น
40.9 ตํ อ แสนประชากร รองลงมาคื อ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด โรคเบาหวาน และโรคทางเดิ น หายใจอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
เมื่อพิจารณาความแตกตํางของอัตราการเสียชีวิตรายโรคระหวํางเพศพบวํา โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด
และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง พบในเพศชายพบสูงกวําเพศหญิง 2 - 3 เทํา ขณะที่โรคเบาหวานพบการเสียชีวิต
ในกลุํมอายุ 30 – 69 ปี เพศหญิงสูงกวําเพศชาย
ด๎วยเหตุนี้ประชาคมโลกได๎เปลี่ยนปัญหาโรคไมํติดตํอ จากประเด็นปัญหาด๎านสุขภาพให๎กลายเป็นวาระ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกเนื่องจากกลุํมโรคดังกลําวสํงผลตํอคุณภาพชีวิต ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ และผลกระทบตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ในประเทศไทย มีการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง ที่เป็นวิกฤติปัญหาหลัก พบวํา
มีมูลคําทั้งสิ้น 198,512 ล๎านบาท ในปีพ.ศ. 2552 หรือคิดเป็นร๎อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ
คิดเป็นมูลคําถึง 3,128 บาทตํอหัวประชากร
สานักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค รํวมกับกรมการแพทย์ และเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง ได๎รับมอบหมายให๎
จัดงาน NCD Forum ขึ้นในทุกปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการนาเสนอนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อน
เรื่องโรคไมํติดตํอที่ส าคัญ แลกเปลี่ย นเรี ยนรู๎ และเสริมความรู๎วิชาการที่ทันสมัยให๎ กับบุคลากรในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข จนนาไปสูํการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพวัยทางานอยํางมีประสิทธิภาพ และสํงผลให๎ลดและชะลออัตรา
การป่วยด๎วยโรคไมํติดตํอในประชากรกลุํมเสี่ยงและกลุํมป่วยในที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการด๎านสุขภาพกลุํมวัยทางานด๎าน
โรคไมํติดตํอ “NCD Forum 2018”
3. คุณลักษณะเฉพาะของงาน
ผู๎ รั บ จ๎ า งต๎ องดาเนิ น การ ออกแบบ ผลิ ต สื่ อ ประชาสั มพั นธ์ สนับ สนุ นกิ จกรรมแสดงผลงานวิ ช าการ
ด๎ า นสุ ข ภาพกลุํ ม วั ย ท างานด๎ า นโรคไมํ ติ ด ตํ อ “NCD Forum 2018” (Theme “Together, Let’s beat NCD”)
วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี รายละเอียดดังนี้

-23.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
3.1.1 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขนาด 1.2 เมตร x 2.4 เมตร พิมพ์ข๎อความประชาสัมพันธ์
ตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด พิมพ์ 4 สี 1 หน๎า ลงบนวัสดุไวนิลจานวน 10 ชิ้น พร๎อมทั้งโครงติดตั้งและรื้อถอนใน
บริเวณสถานทีจ่ ัดงาน ตามทีส่ านักโรคไมํติดตํอกาหนด
3.1.2 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.4 เมตร x 3.6 เมตร พิมพ์ข๎อความประชาสัมพันธ์
ตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด พิมพ์ 4 สี 1 หน๎า ลงบนวัสดุไวนิลจานวน 4 ชิ้น พร๎อมทั้งโครงติดตั้งและรื้อถอนในบริเวณ
สถานที่ตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด
3.1.3 ออกแบบและผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเภทกระเป๋ า เป้ ใ สํ เ อกสาร ขนาดไมํ น๎ อ ยกวํ า
กว๎าง 28 ซม. × สูง 36 ซม. × หนา 10 ซม. วัสดุทาจากผ๎าแคนวาส ซับในกันน้า พร๎อมสกรีนโลโก๎และ/หรือข๎อความ
ตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด จานวน 2,000 ใบ ภายในกระเป๋าประกอบด๎วย สมุดโน๎ตขนาด A5 สันหํวง จานวน
ไมํน๎อยกวํา 30 แผํนตํอเลํม ที่มีชื่องานหรือโลโก๎ของงาน ปากกา ซึ่งผู๎รับจ๎างต๎องเป็นผู๎ออกแบบและจัดทา โดยต๎อง
ได๎รับความเห็นชอบจากสานักโรคไมํติดตํอ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และต๎องผํานความเห็นชอบ
จากสานักโรคไมํติดตํอ
3.1.4 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อยืดคอวี ผ๎า cotton 100 % สาหรับผู๎เข๎า
รํวมงาน เสื้อต๎องสกรีนโลโก๎และ/หรือข๎อความที่สอดคล๎องกับ Theme งาน ขนาดเสื้อ S M L XL XXL ตามที่สานัก
โรคไมํติดตํอกาหนด จานวน 2,000 ตัว ซึ่งผู๎รับจ๎างต๎องเป็นผู๎ออกแบบและจัดทา โดยต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
สานักโรคไมํติดตํอ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และต๎องผํานความเห็นชอบจากสานักโรคไมํติดตํอ
3.1.5 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อโปโลผ๎า cotton 100 % สาหรับคณะทางาน
วิทยากร และแขกผู๎มีเกียรติ เสื้อต๎องปักโลโก๎และ/หรือข๎อความที่สอดคล๎องกับ Theme งาน ขนาดเสื้อ S M L XL
XXL ตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด จานวน 500 ตัว ซึ่งผู๎รับจ๎างต๎องเป็นผู๎ออกแบบและจัดทา โดยต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากสานักโรคไมํติดตํอ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และต๎องผํานความเห็นชอบจากสานัก
โรคไมํติดตํอ
3.1.6 ออกแบบและผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบพิธีเปิดงาน พร๎อมตัดตํอความยาวไมํเกิน 3 นาที จานวน
1 เรื่อง โดยต๎องมีรูปแบบ เสียง และเนื้อหาตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด
3.1.7 ออกแบบและผลิตของที่ระลึกพร๎อม Package ที่สวยงามและทันสมัย สาหรับแขกผู๎มีเกียรติและ
สื่อมวลชน ชนิดของที่ระลึกต๎องสื่อถึงหรือ สอดคล๎องกับ Theme งาน ตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด จานวน 100
ชิ้น โดยมีมูลคําไมํน๎อยกวํา 100 บาทตํอชิ้น โดยของที่ระลึกต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสานักโรคไมํติดตํอ ทั้งนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และต๎องผํานความเห็นชอบจากสานักโรคไมํติดตํอ
3.2 โลํรางวัล/เกียรติบัตร
3.2.1 ออกแบบและจั ดท าโลํ รางวั ล พร๎ อมกลํ องใสํ ให๎ มี รูปแบบที่ ทั นสมัย สร๎ างสรรค์ และสวยงาม
สอดคล๎องกับ Theme งาน ขนาดความสูงไมํน๎อยกวํา 9 นิ้ว จานวน 30 อัน มูลคําไมํน๎อยกวํา 1,500 บาทตํออัน ข๎อความ
และรูปแบบใช๎วิธียิงเลเซอร์ลงสี (ยิงกัดลึกลงบนตัวโลํและลงสี) ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด และอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และต๎องผํานความเห็นชอบจากสานักโรคไมํติดตํอ

-33.2.2 ออกแบบและจัดทาเกียรติบัตร จานวน 30 รางวัล ให๎มีรูปแบบที่ ทันสมัย สร๎างสรรค์และ
สวยงามสอดคล๎องกับ Theme งาน โดยเกียรติบัตรมีขนาด A4 ใสํกรอบอะคลิลิคอยํางดี และมีขาตั้งโต๏ะพร๎อมกลํองใสํ
จานวน 30 อัน ทั้งนี้ข๎อความและรูปแบบให๎เป็นไปตามที่สานักโรคไมํติดตํอกาหนด และมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความ
เหมาะสม และต๎องผํานความเห็นชอบจากสานักโรคไมํติดตํอ
4. ระยะเวลาดาเนินการ : กรกฎาคม – สิงหาคม 2561
5. ระยะเวลาส่งมอบงาน
5.1 ผู๎รับจ๎างต๎องออกแบบ จัดทา Art work และผลิตสื่อให๎แล๎วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลังลงนามใน
สัญญา
5.2 ไฟล์ต๎นฉบับของสื่อที่ออกแบบให๎บันทึกอิเล็กทรอนิคส์ (Video ,File Ai และ JPEG) ลงแผํนซีดี
จานวน 3 ชุด สํงให๎สานักโรคไมํติดตํอ
6. เงื่อนไขอื่น ๆ
6.1 ผู๎รับจ๎างต๎องรวมคําใช๎จํายตําง ๆ ในการออกแบบ แก๎ไขงาน คําบรรจุหีบหํอ คําจัดสํง และคําใช๎จําย
อื่น ๆ รวมทั้งภาษีมูลคําเพิ่ม โดยสานักโรคไมํติดตํอไมํต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่มเติมจากการตกลงราคาในครั้งนี้
6.2 กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย บริษัทรับจ๎างต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบแตํเพียงผู๎เดียว
6.3 ภาพ เสียงประกอบ เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และอื่น ๆ ของบุคคลหรือบริษัทหรือองค์การ
ของรัฐหรือเอกชนใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์คุ๎มครองอยํางถูกต๎องตามกฎหมายมาปรากฏในสื่อที่ผู๎รับจ๎างดาเนินการผลิตให๎แกํ
สานักโรคไมํติดตํอ สานักโรคไมํติดตํอจะไมํรับผิดชอบทุกกรณีหากมีการดาเนินการทางกฎหมายเกิดขึ้น
6.4 ผลงานที่เกิดจากการจัดทาครั้งนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค

