


                                       เอกสารหมายเลข ๑ 
 รายละเอียดคุณลักษณะและเง่ือนไขการจ้างเหมา  

ผลิตสื่อและจัดหาอุปกรณ์ในการดําเนินงานรักษ์หัวใจในทีท่ํางาน 
 ในโครงการนําร่องรักษ์หัวใจ ในทีท่ํางาน  

*************************************************** 
๑.วัตถุประสงค ์
               สํานักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง มคีวามประสงค์จะจ้างเหมาผลิตสื่อและจัดหา
อุปกรณ์ในการดําเนินงานรักษ์หัวใจในทีท่ํางาน ในโครงการนําร่องรักษ์หัวใจ ในที่ทํางาน ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึง 
๓๐ มถิุนายน  ๒๕๕๔ บริษัทผู้รับจ้างต้องดําเนินงานในขอบข่าย ดังน้ี 

๒.คุณลักษณะของงานท่ีต้องดําเนินการ 
        ผู้รับจ้างต้องดําเนินการออกแบบ/ผลิตสื่อ/จัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการดําเนินงานรักษ์หัวใจในที่ทาํงาน

ตามรายการดังต่อไปนี้   
๒.๑ ผลิตสื่อ ตามแบบสื่อต้นแบบ 
      ๒.๑. ๑ แผ่นพับในประเด็นรักษ์หัวใจ ในที่ทํางาน จํานวน ๑ เร่ือง  

- ขนาด A๔ พับ ๓ ทบ กระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม 
-พิมพ์ ๔ สี หนา้-หลัง ระบุหน่วยงานและโลโก้ 
- จํานวน ๕๐๐ แผ่น   

๒.๒ ออกแบบและผลิตสื่อ 
                ๒.๒.๑ คู่มือบันทึกสุขภาพประจําตัวเพ่ือการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
  - ขนาดสําเร็จ ¼ ของ A4  ปก กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม พิมพ์ ๔ ส ี
  - เน้ือใน กระดาษอาร์ตด้าน ๑๒๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี (ไม่เกิน ๔๐หน้า รวมปก) 
  - จํานวน ๕๐๐ เล่ม 
      ๒.๒.๒ โปสเตอร์ ขนาด A3 ในประเด็น ๑๐ พฤติกรรมรักษ์หัวใจในที่ทํางาน 

- กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม พิมพ์ ๔ ส ี 
  - จํานวน ๕๐๐ เล่ม 
      ๒.๒.๓ ชุดนิทรรศการที่ประกอบด้วย  

๑.ธงญี่ปุ่นพร้อมโครง จํานวน ๒ ชุดๆละ ๕ ป้าย 
 - ขนาด ๕๐x๑๐๐  เซนติเมตร 
- พิมพ์ด้วย PP film พิมพ์ ๔ สี 
- ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง 
๒.สต๊ิกเกอร์ จาํนวน ๒ ชุดๆละ ๔๐ รูป 
- รูปเท้าก้าวเดิน  
- พิมพ์ข้อความ ตามท่ีคณะกรรการกําหนด                   

              ๒.๒.๔  Standy จํานวน ๒ ป้าย 
 - ขนาด ๑๒๐ X ๗๕ เซนติเมตร 
-  พิมพ์ ๔ ส ี



 ๒

               ๒.๒.๕ พันธะสัญญาแลประกาศนียบัตร 
   - ขนาดสําเร็จ A๔   

- กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม พิมพ์ ๔ ส ี
  - ชนิดละ  ๑๐๐ แผ่น 

๒.๓ ออกแบบและผลิตเสื้อโปโล เนื้อดี พร้อมสกรีนและปักข้อความตามทีค่ณะกรรการกาํหนดจํานวน ๑๘๐ ตัว 
๒.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ดังน้ี   
  - เคร่ืองวัดความดันโลหิต จํานวน ๒ เคร่ือง 

  - เคร่ืองตรวจนํ้าตาลที่ปลายน้ิว จํานวน ๒ เคร่ือง 
  - เคร่ืองช่ังนํ้าหนัก จํานวน ๒ เคร่ือง 

- สายวัดรอบเอว จํานวน ๒ อัน 
- เคร่ืองนับก้าวเดิน จํานวน ๑๐๐ อัน 

 

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 เน่ืองจากการจัดทําสื่อในครั้งน้ี จําเป็นต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์และออกแบบรูปแบบสื่อที่จะ
ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเกิดความตระหนักต่อการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดความน่าสนใจซึ่งมีผลต่อการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการรับรู้ในเรื่องรับรู้ปัจจัยเสี่ยง เกิดความตระหนักถึงภัยอันตราย 
และปรับพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ดังน้ันสํานักโรคไม่ติดต่อจึง
จําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 

๓.๑ ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา
หรือไม่  โดยตรวจสอบจากเอกสารหลัดฐานส่วนที่ ๑ ที่ผู้เสนอราคาย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาและจะประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ บอร์ดติดประกาศของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรคก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

๓.๒ เปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 

๓.๓ ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย และพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขสอบราคาหรือผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
แก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

๓.๔ พิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอแผนงาน/เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์/อ่ืนๆ สําหรับการจัดกิจกรรมตามข้อ ๒  

ผ่านเกณฑ์ ๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนโดยพิจารณาจาก 

๑) แนวความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสื่อที่มีสาระครอบคลุม เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์   

๕๐ คะแนน 

๒) แสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนที่ได้ง่าย ๓๐ คะแนน 

๓) ประสบการณ์การทํางาน ๑๐ คะแนน 



 ๓

๔) ข้อเสนออ่ืนๆ ที่เห็นเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ๑๐ คะแนน 

โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามความต้องการของสํานักโรคไม่ติดต่อมากที่สุด 
ในกรณีจําเป็นสามารถเรียกผู้เสนอราคามาช้ีแจงรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพ่ิมเติมข้อหน่ึงข้อใดก็ได้ 
         ๕)  พิจารณาผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๓.๑ -๓.๔ แล้ว จะเสนอจ้างจากผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุด 
 

๔. การสง่มอบงาน 
บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเอกสารทุกอย่างให้แก่สํานักโรคไม่ติดต่อภายใน ๓๐ วัน หลังลงนาม 

ในสัญญา โดยประกอบด้วยหลักฐานดังน้ี 
- หนังสือมอบงาน 
- สื่อและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด  
- ต้นแบบ Art work สื่อทุกชนิด บันทึกแผน่ซีดี/ดีวีดี ที่สามารถเปิดใช้งานโดยคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลได้ 
 

๕. เงื่อนไข 

 ๕.๑ ผู้รับจ้างต้องรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกแบบ การแก้ไขงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมท้ังค่าภาษี โดยท่ี
สํานักโรคไม่ติดต่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากการตกลงราคาในคร้ังน้ี  

๕.๒ ภาพ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ เสียงดนตรีประกอบ หรืออ่ืนๆ ของบุคคล บริษัทองค์การของรัฐหรือ
เอกชนใดๆ ที่มีลิขสิทธ์ิคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาปรากฏในสื่อที่ผู้รับจ้างดําเนินการผลิตให้แก่สํานักโรคไม่
ติดต่อ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายมาปรากฏในสื่อที่ผู้รับจ้างดําเนินการผลิตให้แก่สํานัก
โรคไม่ติดต่อ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการทางกฎหมายหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 

         ๕.๓ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทําขึ้นในครั้งน้ี เป็นลิขสิทธ์ิของกลุ่มพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง สํานักโรค
ไม่ติดต่อ 
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