


 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรณรงค์ปอ้งกันเด็กจมน้ํา 
ในโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๗  

 
 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกัน

เด็กจมน้ําและได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส
ให้ประชาชนรับรู้ปัญหาและแนวทางป้องกันการจมน้ําในเด็กซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทย
อายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี ปีละเกือบ ๑,๕๐๐ คน โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนเป็นเดือนที่เด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากที่สุด
เพราะตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงฤดูร้อน  และในปี ๒๕๕๗ นี้ สํานักโรคไม่ติดต่อโดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 
จึงมีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าขึ้น ภายใต้แนวคิด “ปลูกฝังเด็กไทย 
รักความปลอดภัยทางน้ํา”เพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยทางน้ําให้แก่เด็ก รวมทั้งสร้างความตระหนัก
ให้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการจมน้ําในวงกว้าง โดยนําเอาระบบ Social Network ซึ่งเป็นระบบ
การสื่อสารที่ถูกให้ความสนใจและแพร่หลายในขณะนี้มาใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญทีจ่ะชว่ย
ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากขึ้น (รายละเอียดตามกติกาการแข่งขันทํา Clip VDO“การป้องกัน
เด็กจมนํ้า” (ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า ปี ๒๕๕๗)) 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมนํ้า 
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ํา 

 
คุณลักษณะของงานที่ต้องดําเนินการ 
 

ผู้รับจ้างต้องดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. กิจกรรมการแข่งขันทําคลิปวีดีโอ (Clip VDO) การป้องกันเด็กจมน้ํา 

๑.๑ ช่วงการรับสมัคร 
๑.๑.๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขันคลิปวีดีโอ (Clip VDO) การป้องกันเด็กจมน้ําผ่านช่องทาง

สื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดวันที่ปิดรับสมัคร และต้องเข้าถึงพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนี้ 
๑.๑.๑.๑ หนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ไทยรัฐหรือเดลินิวส์หรือคมชัดลึก ขนาดอย่างน้อย 

๖ x ๑๐ คอลมัน์นิ้ว จํานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๑.๑.๑.๒ สื่อวิทยุอย่างน้อย ๓ สถานี สถานีละ ๑ ครั้ง 
โดยต้องแสดงแผนการประชาสัมพันธ์ตามข้อ ๑.๑.๑.๑ - ๑.๑.๑.๒ ให้คณะกรรมการในวันเปิดซอง
ในวันเสนอราคา 
 
 

๑.๑.๒ ออกแบบและ... 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
๑.๑.๒ ออกแบบและผลิต Poster เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ขนาด ๑๗ นิ้ว x ๒๓ นิ้ว พิมพ์ไม่น้อยกว่า 

๔ สี จํานวนอย่างน้อย ๕๐๐ แผ่น ซึ่งมีข้อความตามที่สํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด และผู้รับจ้าง
ต้องดําเนินการติด Poster ประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาครอบคลุมทั้ง
ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และ/หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อย ๒๐ แห่ง 
โดยต้องนําเสนอรายละเอียดไว้ในแผนการประชาสัมพันธ์ในวันที่เปิดซองเสนอราคา 

๑.๑.๓  ออกแบบเทคนิคในการผลิตสื่อและกระบวนการประชาสัมพันธ์ทั้งในข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ 
ให้มีความน่าสนใจเพื่อให้สามารถสร้างกระแสตลอดระยะเวลาดําเนินกิจกรรมการแข่งขัน 

๑.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องมีกระบวนการที่จะกระตุ้น/เชิญชวนให้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย ๒๐ ทีม 
๑.๑.๕ การเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

แต่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักโรคไม่ติดต่อ 
 

๑.๒  ช่วงวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา และการแข่งขัน 
๑.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องคิดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มีความสร้างสรรค์และทันสมัย ในการเชิญชวน

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมชม Clip VDO ผ่าน Youtube และนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ในวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า และอย่างต่อเนื่องในช่วง ๒ เดือนก่อนการประกาศผล
การตัดสิน ดังนี้ 
๑.๒.๑.๑ โทรทัศน์ที่เป็นที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ช่อง ๓ หรือช่อง ๗ หรือช่อง ๙ ในช่วงเวลา 

๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. โดยมีความยาวอย่างน้อย ๓๐ วินาที และต้องไม่ใช่ตัวว่ิง 
จํานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๑.๒.๑.๒ หนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ไทยรัฐหรือเดลินิวส์หรือคมชัดลึก ขนาดอย่างน้อย 
๖ x ๑๐ คอลัมน์นิ้ว จํานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๑.๒.๑.๓ สื่อวิทยุอย่างน้อย ๓ สถานี และสถานีละ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ 
๑.๒.๑.๔ ช่วงระยะเวลาการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมชม Clip VDO อยู่ในช่วง

ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคมถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากสํานักโรคไม่ติดต่อ 

ทั้งนี้ทางผู้รับจ้างต้องมีกระบวนการที่จะกระตุ้นให้มีการเข้าชม (View) อย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
นําเสนอรายละเอียดตามข้อ ๑.๒.๑.๑ - ๑.๒.๑.๓  ไว้ในแผนการประชาสัมพันธ์ในวันที่เปิดซอง 

๑.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องมีกระบวนการที่จะกระตุ้น/เชิญชวนให้มีจํานวนผู้เข้าชม Clip VDO รวม (ยอด View รวม) 
อย่างน้อย ๒๐,๐๐๐ ครั้ง 

๑.๒.๓ ผู้รับจ้างต้องนําผลงานที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้ว่าจ้างแล้วนั้น ไปเพิ่มเติมข้อความ
และ/หรือโลโก้ตามท่ีสํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด และนําไป Upload ขึ้น Youtube ทุกผลงาน
พร้อมกัน ณ วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
แต่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักโรคไม่ติดต่อ 

 
๑.๓ ช่วงการตัดสิน… 

 
 
 
 



 
-๓- 

 
๑.๒.๔ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการรวบรวมผลจํานวนการเข้าชม (ยอด View) ของแต่ละผลงาน ทุกสัปดาห์ 

และรวมผลการเข้าชมทั้งหมดของแต่ละผลงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ให้แก่สํานักโรคไม่ติดต่อ 
เพื่อทางสํานักโรคไม่ติดต่อจะลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักโรคไม่ติดต่อ 

 

๑.๓  ช่วงการตัดสิน และประกาศผล 
๑.๓.๑ ผู้รับจ้างจะเริ่มนับจํานวนยอด View ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๒๔.๐๐ น. และจะมีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาได้ แต่ต้องได้รับการเหน็ชอบจากสํานักโรคไม่ติดต่อ 

๑.๓.๒  สํานักฯ จะเป็นผู้ประสานและจัดหาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน/เจ้าหน้าที่ร่วมดําเนินการ 
จํานวนอย่างน้อย ๑๐ คน เป็นระยะเวลา ๑ วัน เพื่อตัดสินการแข่งขัน แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๑.๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน/เจ้าหน้าที่ร่วมดําเนินการ จํานวนอย่างน้อย ๑๐ คน เป็นระยะเวลา ๑ วัน 
โดยคณะกรรมการจะตัดสินการแข่งขัน ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 
๒. รางวัล และของที่ระลึก  

๒.๑ ออกแบบและจดัทําโล่รางวัล ทั้งนี้ข้อความให้เป็นไปตามที่สํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด 
๒.๒ จัดเตรียมเงินรางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

แต่มูลค่าโดยรวมของเงินรางวัลต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนด 
๒.๓ โล่รางวัลและเงินรางวัล มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๓.๑  รางวัลยอด View สูงสุด จํานวน ๑ รางวัล 
 โล่รางวัล จํานวน ๑ โล่  
 เงินรางวัล จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  

๒.๓.๒  รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล แต่ละรางวัล ประกอบด้วย 
 โล่รางวัล จํานวน ๑ โล่  
 เงินรางวัล จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท  

๒.๔  ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อยืดพร้อมจัดให้มีโลโก้และ/หรือข้อความที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีขนาดต่างๆ ตามที่สํานกัโรคไม่ติดต่อกําหนด จํานวนอย่างน้อย ๒๐๐ ตัว 

๒.๕  จัดหาของที่ระลึกที่มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า ๘๐.- บาท พร้อมจัดให้มีโลโก้และ/หรือข้อความตามที่สํานักโรคไม่ติดต่อ
กําหนดบนของที่ระลึก จํานวน ๒๐๐ ช้ิน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ทางราชการต้องได้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าที่กําหนด 

๒.๖ จัดส่งของรางวัล/สื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลและ/หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามท่ีสํานัก
โรคไม่ติดต่อกําหนด 

 
๓. ประเมินผล... 

 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
๓.  ประเมินผล 

๓.๑ ผู้รับจ้างต้องบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อเป็นการประเมินผลการรับรู้
การป้องกันการจมน้ําของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ทางสํานักโรคไม่ติดต่อจะเป็นผู้ดําเนินการจัดทําเครื่องมือ
และเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งข้อมูลต้นฉบับที่บันทึกข้อมูลแล้ว และฐานข้อมูลดิบ รวมท้ังผลการวิเคราะห์และสรุปผล
ให้แก่สํานักโรคไม่ติดต่อ 

 
๔.  การเสนองานเพื่อขอรับดําเนินการ 

วันที่พิจารณาคัดเลือก ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดําเนินการจะต้องมานําเสนอ
ด้วยตนเองและนําแผน/เอกสาร/วัสดุ/อื่นๆ มานําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย 

(๑) แผนการดําเนินงาน 
(๒) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการและเสนอสรุปเป็นราคารวมทั้งหมด 
(๓) แผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามข้อ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒ และ ๑.๒.๑ 
(๔) วิธีการ/แนวทาง/กระบวนการที่กระตุ้น/เชิญชวนให้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามข้อ ๑.๑.๔) 

และกระตุ้น/เชิญชวนให้มีผู้เข้าชม Clip VDO (ตามข้อ ๑.๒.๒) 
(๕) ตัวอย่างการออกแบบ Poster (ตามข้อ ๑.๑.๒) และของที่ระลึก (ตามข้อ ๒.๕) บนกระดาษขนาด A๔ 
(๖) ตัวอย่างการออกแบบโล่รางวัล (ตามข้อ ๒.๑) บนกระดาษขนาด A๔  และตัวอย่างโล่รางวัล 

(ชนิดของวัสดุ) 
(๗) ตัวอย่างการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อยืด (ตามข้อ ๒.๔) บนกระดาษขนาด A๔ 

และตัวอย่างสื่อ (ชนิดเนื้อผ้า) 
(๘) ประสบการณ์ และตัวอย่างในการดําเนินงานทางด้านนี้ 
(๙) อ่ืนๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับราชการ 

 
๕.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 

เนื่องจากการจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ําในครั้งนี้ เป็นการเน้นให้มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องการป้องกันการจมน้ําซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ดังนั้นสํานักโรคไม่ติดต่อ จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์
แนวทางในการพิจารณาและขั้นตอนดังนี้ 
๕.๑ ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ ที่ผู้เสนอราคายื่นมาพร้อมกับ
ซองใบเสนอราคา และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ บอร์ด
ติดประกาศของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

๕.๒  เปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 
๕.๓ ตรวจสอบ... 

 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
๕.๓ ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย และพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขสอบราคาหรือผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

๕.๔ พิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอแผน/เอกสาร/วัสดุ/อ่ืนๆ สําหรับการจัดกิจกรรมในทุกองค์ประกอบตามข้อ ๔. 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกงานจ้างของผู้เสนอราคา เฉพาะรายที่เสนอได้ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไข ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด เนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ต้องเน้นงานที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเทคนิค
ที่น่าสนใจ และมีประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการ
กระตุ้นให้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากเพื่อให้โครงการประสบความสําเร็จ  และสามารถให้ข้อเสนอ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมากกว่าที่กําหนดไว้  ดังนั้นผู้ว่าจ้างจึงขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณา
คัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในงานจ้างนี้ ในกรณีจําเป็นสามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงรายละเอียด
ข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ 

๕.๕ พิจารณาเฉพาะผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๔ แล้ว จะเสนอจ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
 

๖.  การส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบงานให้สํานักโรคไม่ติดต่อ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้       

๖.๑  ต้นแบบ (Art Work) และสื่อประชาสมัพันธ์ทุกชนิด เป็น File บนแผน่ CD จํานวน ๒ ชุด ประกอบด้วย 
๖.๑.๑ สื่อประชาสัมพันธ์ ตามข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๒.๑ 
๖.๑.๒ เทปการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ในข้อ ๑.๑.๑ 
๖.๑.๓ เทปการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ในข้อ ๑.๒.๑ 
๖.๑.๔ ผลงานทั้งหมดที่ Upload ขึ้น Youtube 

๖.๒ สรุปผลการดําเนินงาน เป็นรูปเล่มขนาด A๔ จํานวน ๒ ฉบับ พร้อม File ในแผ่น CD จํานวน ๒ ชุด 
(หากเป็นภาพ ต้อง Print เป็น ๔ สี) ประกอบด้วย 
๖.๒.๑ สรุปผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ในข้อ ๑.๑.๑ 
๖.๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ในข้อ ๑.๒.๑ 
๖.๒.๓ สรุปรายชื่อ และจํานวนทีมผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
๖.๒.๔ สรุปผลการเข้าชม (ยอด View) ตามข้อ ๑.๒.๔ 
๖.๒.๕ รายการ link ผลงานของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดที่ Upload แล้ว ผ่านทาง Youtube 

๖.๓  หลักฐานการติด Poster ตามสถานศึกษา เช่น ภาพถ่ายหรือหนังสือยืนยันการติดจากสถานศึกษา 
ตามข้อ ๑.๑.๒ (หากเป็นภาพ ต้อง Print เป็น ๔ สี) 

๖.๔ ต้นฉบับแบบประเมินผล และฐานข้อมูลดิบ รวมทั้งผลการวิเคราะห์และสรุปผล เป็นรูปเล่มขนาด A๔ 
จํานวน ๒ ฉบับ พร้อม File ในแผ่น CD จํานวน ๒ ชุด 

๖.๕ หลักฐานการส่งมอบเงินรางวัล โล่รางวัล และอื่นๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล 
๖.๖ วัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ของที่ระลึก โล่รางวัล 

๗. เงื่อนไข… 
 
 
 
 



-๖- 
 
๗.  เงื่อนไข 

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกแบบ การแก้ไขงาน การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมทั้ง
ค่าภาษี โดยที่สํานักโรคไม่ติดต่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการตกลงราคาในครั้งนี้ 

๗.๒  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในวันเปิดซองผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างจะต้องนํารายละเอียดตามข้อ ๔. 
มาให้ครบถ้วน และมานําเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อคณะกรรมการจะสอบถาม
ในรายละเอียดเพิ่มเติม และหากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างไม่มานําเสนอด้วยตนเอง คณะกรรมการ
ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือก 

๗.๓  วัสดุ/อุปกรณ์, รูปแบบ และอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างนํามาเสนอในวันเปิดซองทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธ์ิ
ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

๗.๔ วัสดุ/อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผู้รับจ้างนํามาใช้ในกิจกรรมทั้งหมด จะต้องเหมือนหรือดีกว่าวันที่ผู้รับจ้าง
นํามาเสนอในวันเปิดซอง 

๗.๕ กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย บริษัทผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 
๗.๖ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่จัดทําขึ้นในครั้งนี้ เป็นลิขสิทธ์ิของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
๗.๗ ผู้รับจ้างหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน Clip VDO เข้าร่วมแข่งขัน 

หากพบว่าทีมที่ได้รับรางวัลมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทผู้รับจ้าง รางวัลนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิไปให้แก่ทีมใน
ลําดับต่อไป 

๗.๘ สํานักโรคไม่ติดต่อจะจ่ายเงิน หลังส่งมอบงานและตรวจรับงาน แบ่งเป็น ๒ งวด หลังลงนามในสัญญา ดังนี้ 
 

งวดที่ หลักฐานการสง่มอบงาน วงเงิน 
(ร้อยละ)

๑ เมื่อผู้รับจ้างส่ง 
 เทปการประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์
และวิทยุ จนถงึวันสิ้นสุดวันที่เปิดรับสมัคร  
 Poster เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน (ข้อ ๑.๑.๒) 
 หลักฐานการตดิ Poster ตามสถานศึกษา (ขอ้ ๖.๓) 
 สรุปรายชื่อ และจํานวนทีมผูส้มัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 เทปการประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนเข้าร่วมชม Clip VDO ในวันรณรงค์
ป้องกันเด็กจมน้ํา และอย่างต่อเนื่อง จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 
 ผลงานทั้งหมดที่ Upload ขึ้น Youtube 
 รายการ link ผลงานของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดที ่Upload แล้ว ผา่นทาง Youtube 
 จํานวนการเข้าชม (ยอด View) ของแต่ละผลงาน ทุกสัปดาห์จนถึง ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๗ 

 ของที่ระลึก (ขอ้ ๒.๔ และ ๒.๕) 

๕๐ 

 
งวดที่... 
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งวดที่ หลักฐานการสง่มอบงาน วงเงิน 
(ร้อยละ)

 
ต้นฉบับแบบประเมินผล และฐานข้อมูลดิบ รวมทั้งผลการวิเคราะห์และ
สรุปผล (ข้อ ๖.๔) 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ภายในวนัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

๒ 
 

เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในข้อ ๖. ทั้งหมด ยกเว้นข้อ ๖.๓ และ ๖.๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ภายในวนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๕๐ 

 
 
 หมายเหต ุ    สํานักโรคไม่ติดต่อ จะรับฟังข้อเสนอแนะหรือคําวิจารณ์เป็นลายลักษณอั์กษรโดยถึง 
                 ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ  126 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  
                 จังหวัดนนทบุรี 11000  หรือที่เว็บไซต์สํานักโรคไม่ติดต่อ http://www.thaincd.com/ 
                 Contact-us/form-contact-us.php  โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 17 มกราคม 2557 
                 ในเวลาราชการ (โทร. 0 2590 3976-7   โทรสาร. 0 2951 0363) 



 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

     
1. ชื่อโครงการ    รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้าํปี 2557 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สํานักโรคไมต่ดิต่อ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         1,000,000.-   บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 10 มกราคม  2557 
    เป็นเงิน    1,554,000.- บาท      ราคา/หน่วย  (ถ้ามี)      - 
4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
    1. บริษัท ไนเอิร์ธ ดีไซน ์จํากัด 
    2. บริษัท คูล-ไอ จํากัด 
    3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อมรปุระ ซัพพลายเออร์ 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นางสุชาดา  เกิดมงคลการ  นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรต ิ   
    นางสาวปริมล  อ่อนมะเสน และนางธนาภรณ์  กิจอรณุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจา้งเลขที ่ 3/๒๕๕7 
       เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาจดักิจกรรมรณรงคป์้องกันเดก็จมน้าํ 

ตามประกาศกรมควบคุมโรค  ลงวันที่    21 มกราคม  ๒๕๕7 
  -----------------------------------  

            
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคไม่ติดต่อ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สํานักโรคไม่ติดต่อ  มีความประสงค์ 

จะสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา             

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / รายละเอียดของงานจ้าง 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา  
๑.๓  แบบสัญญาซื้อ / จ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชเีอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   

 

๒. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา  
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน 

ช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                 
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศเผยแพร ่

การสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 

๓.  หลกัฐานการเสนอราคา  
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง 

ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คอื 

๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีถือหุ้นรายใหญ ่ พร้อมรับรอง 
สําเนาถูกต้อง 

      (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้นั้น   สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ     
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
                                                                                                   (๓) ในกรณ.ี.. 
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      (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการ 
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีทีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ 
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
      (๑) แคตตาล็อคและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
      (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณทีีผู่้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคล 

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบข้อ ๑.๖ (๒) 

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อ 
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง   

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอืตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น   ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบ 
พัสดุให ้ณ   สาํนกัโรคไมต่ดิต่อ                                                                  

 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..๙๐...วัน  นบัแต่วันเปดิซองใบเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  งวดที่ 1 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 2557 
งวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
          ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้ปัญหา 
และแนวทางการป้องกันการจมน้ําในเด็ก ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 15 ปี  
ปีละเกือบ 1,500 คน โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  เป็นเดือนที่เด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากที่สุด  เพราะ 
ตรงกับช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาและช่วงฤดูร้อน และเพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ําในปี 2557  ภายใต้แนวคิด 
“ปลูกฝังเด็กไทยรักความปลอดภัยทางน้ํา” เพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยทางน้ําให้แก่เด็ก รวมทั้งสร้าง 
ความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการจมน้ําในวงกว้าง  โดยนําเอาระบบ Social Network  
ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารที่ถูกให้ความสนใจและแพร่หลายในขณะนี้มาใช้ในการจัดกิจรรม ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญ 
ที่จะให้มีการสือ่สารประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากขึ้น   โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ดังนั้น 
สํานักโรคไม่ติดต่อ  จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาและขั้นตอนดังนี้ 

๑. ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดําเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน 
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่  โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานสว่นที่ ๑ ทีผู่้เสนอราคายื่นมาพร้อม 
กับซองใบเสนอราคา  และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย  ณ บอรด์ 
ติดประกาศของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
           2.เปิดซอง.... 
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    ๒. เปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 
    ๓. ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกรายและพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถกูต้องตรงตามเงื่อนไขสอบราคา   หรอืผิดพลาดในสว่นที่มิใช่สาระสาํคัญและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ 
เสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น                                                                                                                    

    ๔. พิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอแผนงาน/เอกสาร/วัสดุ/อ่ืน ๆ  สําหรับการจัดกิจกรรม  โดยคณะ 
กรรมการจะพิจารณาคักเลือกงานจ้างของผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่เสนอได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่มีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เน้นงานที่มีคุณภาพ  ผู้รับจ้างต้อง 
เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์มีเทคนิคที่น่าสนใจ และมีประสบการณ์ในการทํางาน  
เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก   เพื่อ 
ให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จ    และสามารถให้ข้อเสนอที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมากกว่า 
ที่กําหนดไว้    
     ๕. พิจารณาผู้เสนอราคาที่ผา่นเกณฑ์ แล้วจะเสนอจ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
 

๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา  โดยระบทุีห่น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาจา้งเลขที่ 3/๒๕๕7” การย่ืนซองสอบราคาให้ย่ืนโดยตรงต่อ งานพสัดุ สํานกัโรคไม่ตดิต่อ  
ชั้น ๒ ถนนติวานนท ์ จังหวดันนทบรุี  ต้ังแต่ วันที ่ 21 – 31 มกราคม  ๒๕๕7  ปดิการรบัซองสอบราคา 
วันที่  31 มกราคม ๒๕๕7  ในวันและเวลาราชการ         
 

เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ   
๑.๕ (๑)   ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่  โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานส่วนที ่๑ ที่ผู้เสนอ 
ราคายื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับคดัเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ บอร์ดตดิประกาศของ สํานกัโรคไม่ตดิต่อ ชัน้ ๒ ถนนติวานนท์  
จังหวดันนทบรุี   โดยพลันกอ่นการเปิดซองใบเสนอราคา   

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา 
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรม 
การฯ  เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือก  
และกรม โดยสาํนักฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย 
ได้ว่า  ผู้เสนอราคาราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้ 
เป็นผู้ริเริ่มใหม้กีารกระทําดังกล่าว  
 
 
 
 
                    ผู้เสนอราคา..... 
 



- ๔ - 
 

ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผล 
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา 
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  
๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ 
เป็นที่สุด                                                                                                     

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ 
รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม สํานกัโรคไม่ตดิต่อชัน้ ๒ ในวันที่ 3 กุมภาพนัธ  ๒๕๕7  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
                                                                                                               

    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ 
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ ์ และเห็นว่าการยกเลิก 
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง 
มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้           

๕. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้   กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   
๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ 
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจาก 
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใชส่าระสําคญั ทัง้นี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อกรมเท่านั้น  

๕.๓  กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน หลักฐาน 

การรับเอกสารสอบราคาของกรมฯ 
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด 

ในใบเสนอราคา  
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ 

สําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลงลาย 

มือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้  
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม 

โดยสํานักฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 
ราคาได้  กรม โดยสํานักฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา   หากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง    

๕.๕ กรม โดยสํานักฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ 
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ 
จะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้ง 
 
 
           กรม โดยสํานักฯ.. 
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กรม โดยสํานักฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ 
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ 
เสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น                                       
                                                            

ในกรณีทีผู่้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้    
คณะกรรมการฯ หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา 
สามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้   กรมมสีิทธิที่จะ 
ไม่รับราคาของ    ผู้เสนอราคารายนั้น  

๕.๖ ในกรณทีีป่รากฏขอ้เทจ็จริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับ 
คัดเลือกที่ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรม โดยสํานักฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖   และกรมฯ จะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย 
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                                  

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ 
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ดังกล่าวได้         
 

๖. การทําสญัญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้าง   ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสํานักโรคไม่ติดต่อ   

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา  เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕        
ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ให้ สํานักฯ  ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้                                                               

๖.๑  เงินสด 
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม  โดยเปน็เช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน 

ทําการของทางราชการ (ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คเข้าบัญชี) 
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔                     
๖.๔ หนังสือค้าํประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้วโดยอนุโลม  ให้ใช ้
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                  หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
 

๗. อัตราคา่ปรบั   
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ขอ้ ๑๐ ให้คิดคา่ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวันของราคา 

งานจ้างตามสัญญาแต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   กรมฯ โดยสํานักฯจะจ่ายเงินค่าจ้างภายหลังจากส่ง 
มอบงานแล้วเสร็จ และเจ้าหนา้ที่ของกรมฯ ได้ตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อ 
กําหนดแห่งสัญญาทุกประการ  
          

8. การรบัประกัน... 
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๘.  การรบัประกนัความชํารดุบกพร่อง    
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  

แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบพัสดุโดยผู้รับจ้าง  ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน 
...๑๕...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  
 

๙. ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณงบประมาณประจําปี ๒๕๕6  

  ๙.๒ เมื่อสํานักฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา 
จ้างแล้ว  ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น 
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บรกิารรับขนได้ตามท่ีรฐัมนตรีว่า 
การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรม 
การส่งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้                                                 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิ เช่นเดียวกันกับเรือ 
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ 
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ 
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รบัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๙.๓  ผู้เสนอราคาซึ่ง กรม โดยสํานักฯ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้ง 
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๙.๔ กรม โดยสํานักฯ สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็น 
ไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก จ้างจัดกิจกรรมเด็กจมน้ําปี ๕7 




