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รายละเอียดคณุลกัษณะการจางเหมาผลติสื่อตนแบบและประชาสัมพนัธ 

เพือ่ใชสําหรับการสือ่สารเตือนภัยเพือ่ปองกัน ควบคุม ปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคไมตดิตอเรื้อรงั 

ในประชากรและชุมชน 

  

๑. หลักการและเหตุผล 

  ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังหรือที่เรียกวา “โรควิถีชีวิต” ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง เปนปญหาสุขภาพที่สําคัญระดับประเทศและระดับ

โลก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน เน่ืองมาจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม สงผลตอวิถีชีวิตและ

กอใหเกิดพฤติกรรมการสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแก การบริโภคอาหารที่ไมสมดุล (กินหวาน มัน เค็มมากเกินไป และกิน

ผัก ผลไมนอยเกินไป)  การเคลื่อนไหวทางกายนอย การบริโภคยาสูบ การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลในปริมาณที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซึ่งหากไมสามารถหยุดพฤติกรรมดังกลาว จะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรค

วิถีชีวิต พิการ และเสียชีวิตตามมา นอกจากน้ียังสรางภาระคาใชจายในการดูแลรักษา  และกอใหเกิดการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจตามมาอยางมหาศาล จากการศึกษาภาระโรคและภาวะปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนไทย ในป 

๒๕๔๒, ๒๕๔๗ และป ๒๕๕๒ พบวา มีความสูญเสียทางสุขภาพจากโรคไมติดตอ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมโรคหัวใจและ

หลอดเลือด นอกจากน้ียังพบวาภาระโรคใน ๑๐ อันดับแรกเกิดจากปจจัยเสี่ยงสําคัญในการดําเนินชีวิตที่ไมถูกตอง

เหมาะสมดังกลาวขางตน 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค จึงมีความประสงคจะดําเนินการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ

งานผานทางสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อสื่อสารเตือนภัยใหประชาชนใหไดรับรูภัย อันตราย ของโรคไม

ติดตอเรื้อรังเพื่อใหเกิดความตระหนักในการปองกัน ควบคุมปจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน ผานชองทาง

สถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี และสถานีวิทยุกระจายเสียงใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรค นํามาสูการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง 

 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อเปนสือ่ตนแบบสําหรับเผยแพรและประชาสมัพันธ 

๒.๒ เพื่อสือ่สารเตือนภัยปจจัยเสี่ยงทีก่อใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรงัในประชากรและชุมชนผานชองทางตางๆ

ไดแก โทรทัศน วิทยุ  

 

๓. รายละเอียดและขอบเขตการดําเนินงาน 

 ผูรบัจางจะตองดําเนินการผลิตและเผยแพรประชาสมัพันธงานผานทางสื่อโทรทัศนจํานวน ๕ เรื่องและสื่อ

วิทยุกระจายเสียงจํานวน ๕ เรื่อง ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรงั ไดแก  

๑. การปองกันและควบคุมการเกิดโรคความดันโลหิตสงู 

๒. การลดกินเค็มเพื่อลดภาวะความดันโลหิตสูง   
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๓. สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง(STROKE) 

๔. ขอควรปฏิบัติสูการมสีุขภาพหัวใจที่ดี  

๕. ภาวะแทรกซอนเบาหวานโรคเบาหวาน  /สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน 

 

 

 

โดยมีรายละเอียดที่ตองดําเนินการดังน้ี  

๓.๑ ผูรับจางดําเนินการจัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานการผลิตและการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อ

โทรทัศนและสื่อวิทยุกระจายเสียงตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยผูรับจางตองนําเสนอแผนงานดังกลาวตอผูวาจางอยาง

ละเอียด   

๓.๒ ผูรับจางตองเสนอกรอบแนวคิด การปองกันปญหาและปจจัยเสี่ยง เพื่อลดเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง ในการจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรทางสื่อโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง       

 ๓.๓ ผูรับจางตองดําเนินการผลิตสื่อสปอตโทรทัศน ดังน้ี 

๓.๓.๑ จัดทําเคาโครงเรื่องหรือบทสคริป ๕ เรื่อง 

๓.๓.๒ ผลิตสื่อสปอตโทรทัศนจํานวน ๕ เรื่อง ความยาว ๓๐ วินาท ีบันทึกในแผน DVD จํานวน ๑๐๐ แผน 

๓.๓.๓ เผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี  

- เผยแพรไมนอยกวา ๒ สถานี  

- ระยะเวลาในการเผยแพร จํานวน ๔ เดือน (เดือนเมษายน – กรกฏาคม ๒๕๕๗)   

- จํานวนครั้งในการเผยแพรตามระยะเวลาที่กําหนด ไมนอยกวา ๖๐ ครั้ง เผยแพร ๔ สปอต (เดือนละ 

๑ สปอต) 

 

เดือน เวลา ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. รวม 

เมษายน ๒๕๕๗ ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง 

มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง 

กรกฏาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง 

รวม ๖๐ ครั้ง 

 

๓.๔ ผูรับจางตองดําเนินการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง  

๓.๔.๑ จัดทําเคาโครงเรื่องหรือบทสคริปจํานวน ๕ เรื่อง  

๓.๔.๒ ผลิตสปอตวิทยุ ความยาว ๓๐ วินาที จํานวน ๕ เรื่อง บันทึกในแผน CD จํานวน ๑๐๐ แผน 
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๓.๔.๓ เผยแพรออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีเครือขายการรับฟงทั่วประเทศ ในระบบเอฟ

เอ็ม รวมกับดีเจไมนอยกวา ๓ สถานี ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยออกอากาศพรอมกัน ชวงเวลาในการ

เผยแพรผานสถานีวิทยุกระจายเสียงต้ังแต ๐๖.๐๐- ๒๐.๐๐ น. โดยเผยแพรสปอตวิทยุ รวมไมนอยกวา ๔๐ ครั้ง  

- เผยแพรไมนอยกวา ๓ สถานี  

- ระยะเวลาในการเผยแพร จํานวน ๔ เดือน (เดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗)   

- จํานวนครั้งในการเผยแพรตามระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา ๔๐ ครั้ง เผยแพร ๔ สปอต (เดือนละ 

๑ สปอต) 

เดือน เวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

เมษายน ๒๕๕๗ ๑๐ ครั้ง 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๐ ครั้ง 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๐ ครั้ง 

กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๑๐ ครั้ง 

รวม ๔๐ ครั้ง 

๓.๕ ผู เสนองานตองกําหนดแนวทาง วิธีการที่จะประเมินผลการรับรูสื่อสปอตโทรทัศนและสปอต

วิทยุกระจายเสียง และเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผลการรับรูสื่อทั้งในดานปริมาณและความเขาใจของผูชมที่มีตอ

รายการที่นําเสนอ เพื่อสํานักโรคไมติดตอจะไดนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาการดําเนินงานในครั้งตอไป 

 

๔.ระยะเวลาดําเนินการ 

- กุมภาพันธ ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๗ 

 

๔. การเสนองานเพ่ือขอรบัดําเนินการ 

 วันที่พิจารณาคัดเลือก ผูประสงคขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดําเนินการจะตองมานําเสนองานดวยตนเอง

และนําแผน/เอกสาร/ตัวอยางสปอตโทรทัศนและสปอตวิทยุกระจายเสียง/เอกสาร/วัสดุ อ่ืนๆมานําเสนอให

คณะกรรมการพิจารณา ประกอบดวย 

 ๑. แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย แผนการดําเนินงานผลิตสื่อ แผนเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 ๒. รายละเอียดวิธีการจัดทําสปอตโทรทัศนและสปอตวิทยุกระจายเสียง 

 ๓. แผนการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุกระจายเสียง 

 ๔. วิธีการประเมินการรับสื่อผานชองทางสื่อสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุกระจายเสียง 

 ๕. ตัวอยางการออกแบบสปอตโทรทัศนและสปอตวิทยุกระจายเสียง 

 ๖. ประสบการณการดําเนินงานดานการจัดทําสื่อสปอตโทรทัศนและสปอตวิทยุกระจายเสียง 

๗. อื่นๆที่เห็นวาเหมาะสมและเปนประโยชนกับทางราชการ 

 

๕. เกณฑการพิจารณา 
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เน่ืองจาก การดําเนินงานผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงานผานทางสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุกระจายเสียง

จําเปนตองมีการออกแบบสื่อที่มีรูปแบบที่ทันสมัย สรางสรรค เขาใจงาย และมีแผนการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสื่อสารเตือนภัยใหประชาชนใหไดรับรูภัย อันตราย ของโรคไมติดตอเรื้อรังเพื่อใหเกิดความตระหนักในการปองกัน 

ควบคุมปจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก ดังน้ันสํานักโรคไมติดตอ 

กรมควบคุมโรค จึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑแนวทางในการพิจารณา และข้ันตอน ดังน้ี 

๕.๑ กอนการเปดซองใบเสนอราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู

เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพรการสอบ

ราคาหรือไม   โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานสวนที่ ๑ ที่ผูเสนอราคาย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา และจะ

ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ บอรดติดประกาศของสํานักโรคไมติดตอ กรม

ควบคุมโรค กอนการเปดซองใบเสนอราคา    

๕.๒ เปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาทุกราย 

๕.๓ ตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย และพิจารณาผูเสนอราคาที่เสนอเอกสาร   หลักฐาน

ตาง ๆ  ถูกตองตรงตามเงื่อนไขสอบราคา หรือ ผิดพลาดในสวนที่มิใชสาระสําคัญและไมกอใหเกิดการไดเปรียบ

เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

๕.๔ พิจารณาผูเสนอราคาที่เสนอแผน/เอกสาร/วัสดุ อื่นๆสําหรับการดําเนินงานในทุกองคประกอบตามขอ ๔ 

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกงานจางของผูเสนอราคา เฉพาะรายที่เสนอไดถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่มีคุณภาพ 

และคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการมากที่สุด เน่ืองจากการดําเนินงานครั้งน้ีตองเนนงานที่มีคุณภาพ ผูรับจาง

ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีประสบการณในการทํางาน เพื่อสื่อสาร

ประชาสัมพันธในวงกวาง ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสื่อสารใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ โรคไมติดตอเรื้อรังผานทาง

สื่อสปอตโทรทัศนและสปอตวิทยุกระจายเสียง ดังน้ัน ผูวาจางจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาคัดเลือกผูท่ีเสนอราคา

ตํ่าสดุในงานจางน้ี ในกรณีจําเปนสามารถเรียกผูเสนอราคามาช้ีแจงรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหน่ึงขอใดก็

ได 

๕.๕ พิจารณาเฉพาะผูเสนอราคาทีผ่านเกณฑตาม ขอ ๕.๑-๕.๔ แลวจะเสนอจางจากผูที่เสนอราคาตํ่าสุด 

 

๖. เง่ือนไข 

 ๖.๑ ผูรับจางตองรวมคาใชจายตางๆ ในการออกแบบ การแกไขงาน และคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งคาภาษี โดยที่

สํานักโรคไมติดตอไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการตกลงราคาในครั้งน้ี 

 ๖.๒ เพื่อประโยชนสูงสุดตอทางราชการ ในวันเปดซองผูเสนอราคา/ผูรับจางตองนําแผนงาน/เอกสาร/วัสดุ/

อื่นๆในขอ ๓ มาใหครบถวน และตองมานําเสนอดวยตนเองเพื่อคณะกรรมการจะสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมตอไป  
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 ๖.๓ ผูวาจางสงวนสิทธในการพิจารณาคัดเลือกโดยไมจําเปนตองเลือกผูเสนอราคาที่เสนอราคาตํ่าสุดเสมอไป

แตเมื่อคณะกรรมการรับหลักการเบื้องตนในการคัดเลือกผูรับจางรายใดแลว คณะกรรมการมีสิทธ์ิตอรองรายละเอียด

และเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหช้ินงานมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ 

 ๖.๔ ภาพ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ เสียงดนตรีประกอบ หรืออื่นๆ ของบุคคล บริษัทองคการของรัฐหรือ

เอกชนใดๆ ที่มีลิขสิทธ์ิคุมครองอยางถูกตองตามกฎหมายมาปรากฏในสื่อที่ผูรับจางดําเนินการผลิตใหแกสํานักโรคไม

ติดตอ ผูรับจางตองดําเนินการขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายมาปรากฏในสื่อที่ผูรับจางดําเนินการผลิตใหแกสํานัก

โรคไมติดตอ ผูรับจางตองดําเนินการทางกฎหมายหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

 ๖.๕ ผูรับจางอาจจะมีแนวคิดสรางสรรคตางจากที่สํานักโรคไมติดตอจากที่สํานักโรคไมติดตอกําหนดไดแตตอง

สมารถอธิบายเหตุผลความจําเปน หรือประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ เพื่อประกอบในการพิจารณา และตองไดรับ

ความเห็นขอบจากสํานักโรคไมติดตอ 

  ๖.๖ เอกสาร/วัสดุที่ผูเสนอราคานํามาเสนอทั้งหมด เปนลิขสิทธ์ิของสํานักโรคไมติดตอ 

 ๖.๗ การผลิตสือ่ประชาสัมพันธที่จัดทําข้ึนในครัง้น้ี เปนลิขสทิธ์ิของกลุมพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง สํานักโรค

ไมติดตอ 

หมายเหตุ : ผูเสนอราคาจะตองจัดสงการออกแบบสื่อ แผนการดําเนินงานการผลิต แผนการเผยแพร

ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุกระจายเสียงตามเงื่อนไขที่กําหนด มาพรอมกับการเสนอราคาและตองมา

นําเสนอผลงานตามที่ออกแบบ 

 

๗. ระยะเวลาการสงมอบงาน กําหนดสงมอบงาน แบงเปน ๓ งวด ดังน้ี 

งวดท่ี ๑ เมื่อผูรับจางสงมอบสื่อสปอตโทรทัศนและสปอตวิทยุกระจายเสียงจํานวน ๒ รายการ ภายใน ๖๐ วัน 

หลังลงนามในสัญญาคิดเปนรอยละ ๓๐ ของวงเงิน การสงมอบงาน ประกอบดวยหลักฐานดังน้ี  

๑. หนังสือมอบงาน  

๒. บทสคริป และงานที่ผลิตบันทึกในแผน DVD ของสื่อโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ ชุด 

 

งวดท่ี ๒ เมื่อผูรับจางสงมอบผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธ (เมษายน๒๕๕๗ - มิถุนายน๒๕๕๗)

ภายใน ๑๒๐ วัน หลังลงนามในสัญญาคิดเปนรอยละ ๔๐ ของวงเงินการสงมอบงาน ประกอบดวยหลักฐานดังน้ี 

๑. หนังสือมอบงาน  

๒. หนังสือยืนยันการออกอากาศจากทางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ  

๓. เทปบันทึกการออกอากาศของสื่อทางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุในชวง เดือนเมษายน๒๕๕๗ – เดือน

มิถุนายน๒๕๕๗) บันทึกในแผน DVD จํานวน ๓ ชุด 

งวดท่ี ๓ เมื่อผูรับจางสงมอบผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธและรายงานการประเมินผลการรับรูสื่อ

สปอตโทรทัศนและสปอตวิทยุ ภายใน ๒๑๐ วัน หลังลงนามในสัญญาคิดเปนรอยละ ๓๐ ของวงเงิน การสงมอบงาน 

ประกอบดวยหลักฐานดังน้ี 
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๑. หนังสือมอบงาน  

๒. หนังสือยืนยันการออกอากาศจากทางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ  

๓. เทปบันทึกการออกอากาศของสื่อทางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ บันทึกในแผน DVD จํานวน ๓ ชุด 

๔. รายงานผลการประเมินการรับรูสื่อของประชาชน จํานวน ๓ ชุด 

 

  

หมายเหตุ   สํานักโรคไมติดตอ จะรบัฟงขอเสนอแนะหรือคําวิจารณเปนลายลักษณอกัษร  โดยถึง 

ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ  ๑๒๖ หมู ๔  ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี  หรือทีเ่ว็บไซตสํานักโรคไมติดตอ http://www.thaincd.com/ 

Contact-us/form-contact-us.php  โดยเปดเผยตัวภายใน  ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ในเวลาราชการ  (โทร ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๖-๗  โทรสาร ๐ ๒๙๕๑ ๐๓๖๓) 

 

 

 

  

 

   (นางนิตยา พันธุเวทย  

)       (นางจรุีพร คงประเสริฐ )  

    

 ( 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ิใชงานกอสราง 

 

ช่ือโครงการสื่อสารเตือนภัยเพือ่ปองกัน ควบคุม ปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรงัในประชากรและชุมชน 

/หนวยงานเจาของโครงการ  สํานักโรคไมติดตอ 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร       714,000.-   บาท (เจ็ดแสนหน่ึงหมึ่นสี่พันบาทถวน) 

3. วันที่กําหนดราคากลาง  (ราคาอางองิ) วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 

    เปนเงิน    806,474.- บาท      ราคา/หนวย  (ถาม)ี      - 

4. แหลงทีม่าของราคากลาง (ราคาอางองิ) 

     1. บริษัทเดอะดรีม อิน จํากัด 

     2. บริษัทเพชรรามา จํากัด 

     3. บริษัท ดิแอ็ทโมสทพรีเซ็นเทช่ัน จํากัด 

5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ)    

 นางสาวธาริณี  พังจุนันท   

 นางสาวนุชรี  อาบสุวรรณ 

     นางธนาภรณ  กิจอรุณ 

 

 
 

 

 

 

       

 


