
  
 

                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 
1.ชื่อโครงการ  ติดตามผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา              
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สํานักโรคไม่ติดต่อ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  600,000.00   บาท 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  วันท่ี  13  มีนาคม  2558 
    เป็นเงิน    599,200.00    บาท      ราคา/หน่วย  (ถ้ามี)       - 
4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
    1. บริษัท สามจุดหนึ่งสี่ จํากัด 
    2. บริษัท เดอะดรีมอิน จํากัด 
    3. บริษัท ไนน์ พลัส มีเดีย จํากัด   
5. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางสุชาดา  เกิดมงคลการ   
    นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ  และนางสาวนิพา   ศรีช้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
การจ้างเหมาติดตาม “ผู้ก่อการด.ี..ป้องกนัเด็กจมน้ํา” 

ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําเชิงบูรณาการ (ปี ๒๕๕๘)  
 

 

หลักการและเหตุผล 
การจมน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี โดยแต่ละปีจะมีเด็ก

เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า ๑,๒๔๓ คน (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๗.๖ - ๑๑.๕)  จากปัญหา
การเสียชีวิตข้างต้น กรมควบคุมโรคจึงเริ่มดําเนินการป้องกันในมาตรการต่างๆ มาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๙ จนถึง
ปัจจุบันมีกว่า ๕๐ จังหวัดท่ีมีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา  อย่างไรก็ตามในจังหวัดส่วนใหญ่ท่ีได้มีการดําเนินงาน 
ยังคงมีการดําเนินงานเพียงบางพ้ืนท่ีซึ่งไม่ได้ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัด และไม่ได้มีการดําเนินการในทุกมาตรการ  
ท้ังนี้ปัจจัยสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการจมน้ําในช่วงท่ีผ่านมา เกิดจากความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน และเครอืข่ายจิตอาสาหลายภาคส่วนในพ้ืนท่ี รวมท้ังมีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการขยายผลการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําให้ครอบคลุมทุกมาตรการ ต่อเนื่อง 
และใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ี รวมท้ังร่วมกันดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดแนวคิดการสร้างทีม “ผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา” ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการช่วยแก้ปัญหาการจมน้ําของเด็กไทย  

 

การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา มีท้ังหมด ๓ ระดับ คือ ระดับทอง 
ระดับเงิน และระดับทองแดง การค้นหา/ขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดผู้ก่อการดีท้ัง ๓ ระดับ เป็นบทบาทของหน่วยงาน
ในดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้ทีมท่ีมีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ําในทุกระดับ 
ต้องสมัครผ่านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัดในพ้ืนท่ี โดยในระดับทองแดง สสจ. และทีมหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดจะเป็นผูต้ัดสิน ระดับเงินสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต (สคร.) และทีมหน่วยงานในระดับเขต
จะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนในระดับทองทีมหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยต้องลงไปตรวจสอบข้อมูล
ในระดับพ้ืนท่ีตามท่ีระดับจังหวัดและเขตเสนอมา ดังนั้นเพ่ือเป็นการผลักดัน สนับสนุน และติดตามการดําเนินงาน
ของผู้ก่อการดี (Merit Maker) สํานักโรคไม่ติดต่อโดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ จึงมีความประสงค์จะจ้างเหมา
ติดตาม “ผู้ก่อการด.ี..ป้องกันเด็กจมน้ํา” 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้เกิดกลไก/แรงจูงใจการสนับสนุนการดําเนินงานของผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกัน
เด็กจมน้ําในระดับพ้ืนท่ี 
 
คุณลักษณะของงานท่ีต้องดําเนินการ 
 

ผู้รับจ้างต้องดําเนินกิจกรรมดังนี ้
๑.  การประชาสัมพันธ/์การเผยแพร่ข้อมูล 
             ผู้รับจ้างต้องมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา   
    ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม และมีการเปิดช่องทาง Social Network สําหรับการประชาสัมพันธ ์
    ข้อมูลข่าวสารผู้ก่อการดีของพ้ืนท่ีต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
                ๒. การตัดสิน... 
 



-๒- 
 
๒. การตัดสินผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา “ระดับทอง” 

๒.๑  สํานักฯ ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีในระดับทอง โดยมีองค์ประกอบหลักท้ัง ๑๐ ด้าน 
ตามหนังสือแนวทางประเมินผลผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา 

๒.๒ สํานักฯ จะเป็นผู้ประสานและจัดหาคณะกรรมการตัดสิน จํานวนอย่างน้อย ๕ คน เพ่ือลงพ้ืนท่ี (กรุงเทพฯ 
หรือต่างจังหวัด) ในการพิจารณาตัดสินทีมท่ีขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทอง จํานวนอย่างน้อย 
๖ ครั้งหรือ ๖ ทีม แต่ท้ังนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ 

๒.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นสําหรับคณะกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าท่ีท่ีร่วม
ดําเนินการ จํานวนอย่างน้อย ๑๐ คน โดยคณะกรรมการจะตัดสิน ณ จังหวัดท่ีทีมขอรับการรับรอง
เป็นผู้ก่อการดีระดับทองตั้งอยู่ จํานวนอย่างน้อย ๖ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน 

๒.๔ กรณีท่ีมีหน่วยงานท่ียื่นขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองไม่ถึง ๖ ทีม  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการ
จัดทํา/จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์หรืออ่ืนๆ มาทดแทน โดยสิ่งที่นํามาทดแทนจะต้องมี
มูลค่าโดยรวมไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดในข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ท้ังนีส้ิ่งท่ีนํามาทดแทนจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากสํานักโรคไม่ติดต่อ 

 
๓. รางวัลและสื่อประชาสัมพันธ ์ 

๓.๑ ออกแบบและจัดทําเกียรติบัตร (สําหรับมอบให้แก่ผู้ก่อการดีระดับทองแดง) ท้ังนี้ข้อความและรูปแบบ
ให้เป็นไปตามท่ีสํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด 

๓.๒ ออกแบบและจัดทําโล่รางวัล (สําหรับมอบให้แก่ผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง) ซึ่งต้องมีรูปแบบ
ท่ีถูกออกแบบมาใหม่ สร้างสรรค์ และสวยงาม ทั้งนี้ข้อความและรูปแบบให้เป็นไปตามที่สํานัก
โรคไม่ติดต่อกําหนด 

๓.๓ จํานวนเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลสําหรับผู้ท่ีได้รับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
ระดับเงิน และระดับทอง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่มูลค่าโดยรวม
ของเงินรางวัลและของรางวัลต้องไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดในข้อ ๓.๖ 

๓.๔ หากมีจํานวนทีมผู้ก่อการดีในทุกระดับไม่เท่ากับจํานวนท่ีกําหนดไว้ ในข้อ ๓.๖  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการ
จัดทํา/จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์หรืออ่ืนๆ มาทดแทน โดยสิ่งที่นํามาทดแทนจะต้องมี
มูลค่าโดยรวมไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดในข้อ ๓.๖  ทั้งนี้สิ่งที่นํามาทดแทนจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
สํานักโรคไม่ติดต่อ 

๓.๕ กรณีท่ีมีจํานวนทีมผู้ก่อการดีเกินกว่าท่ีกําหนดไว้  สํานักโรคไม่ติดต่อจะดําเนินการเลือกมอบรางวัล
ให้แก่ผู้ก่อการดีระดับทองแดงก่อน ตามด้วยระดับเงินและระดับทองตามลําดับ 

๓.๖ เกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล มีรายละเอียดดังนี ้
๓.๖.๑  ผู้ก่อการดีระดับทองแดง จํานวน ๕๐๐ ทีม 

� เกียรติบัตร ขนาด A๔ จํานวน ๕๐๐ ฉบับ  
� ปกสําหรับใส่เกียรติบัตร จํานวน ๕๐๐ อัน ท้ังนี้ปกสําหรับใส่เกียรติบัตรจะต้อง 

- สามารถใส่เกียรติบัตรขนาด A๔ ได ้
- แบบปกเป็นผ้าไหมเทียมโดยมีสตีามท่ีสํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด  
- ปั้มโลโก้และ/หรือข้อความสีทองไม่หลุด โดยโลโก้และ/หรือข้อความเป็นไปตามที่สํานัก
โรคไม่ติดต่อกําหนด 

-เนื้อด้านในติดกระดาษกล่องแป้ง ติดรบิบิน้อย่างน้อย ๒ ด้าน  
 

                                         ๓.๖.๒ ผู้ก่อการด.ี.. 
 



-๓- 
 

๓.๖.๒  ผู้ก่อการดีระดับเงิน จํานวน ๑๐ ทีม 
� โล่รางวัล ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว จํานวน ๑๐ อัน  
� เงินรางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑๐ รางวัล รวมมูลค่าเป็น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๓.๖.๓  ผู้ก่อการดีระดับทอง จํานวน ๖ ทีม 
� โล่รางวัล ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จํานวน ๖ อัน  
� เงินรางวัล มูลค่า ๓๐,๐๐๐.- บาท จํานวน ๖ รางวัล รวมมูลค่าเป็น ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 

๓.๗ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทถุงผ้า จํานวนอย่างน้อย ๒๐๐ ใบ โดยถุงผ้ามีขนาดความกว้างอย่างน้อย 
๒๑ เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย ๒๘ เซนติเมตร ปากถุงเย็บเรียบร้อย ประณีต มีเชือกรูดปากถุงผ้า และ
สกรีนข้อความและ/หรือโลโก้ตามท่ีสํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด 

๓.๘ จัดหาเชือก (เป็นเชือกสําหรับใช้โยนช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ความยาวอย่างน้อย ๑๕ เมตร จํานวนอย่างน้อย 
๓๐ เส้น ท้ังนี้เชือกต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด  

๓.๙ จัดส่งเกียรติบัตร และ/หรือ โล่รางวัลและเงินรางวัล ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามท่ีสํานักโรคไม่ติดต่อกําหนด 
 
๔.  การเสนองานเพื่อขอรับดําเนินการ 

วันท่ีพิจารณาคัดเลือก ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดําเนินการจะต้องมานําเสนอ
ด้วยตนเองและนําแผน/เอกสาร/วัสด/ุอ่ืนๆ มานําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย 

(๑) แผนการดําเนินงาน/การประชาสัมพันธ ์
(๒) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการและเสนอสรุปเป็นราคารวมท้ังหมด 
(๓) ตัวอย่างการออกแบบเกียรติบัตร โล่รางวัล และถุงผ้า บนกระดาษขนาด A๔ 
(๔) ตัวอย่างเกียรติบัตร ปกสําหรับใส่เกียรติบัตร โลร่างวัล ชนิดของผ้าท่ีใช้ทําถุงผา้ และชนิดของเชือก 
(๕) ข้อเสนอวัสดุหรือสื่อประชาสัมพันธ์หรืออื ่นๆ ท่ีนํามาทดแทนในกรณีท่ีมีจํานวนทีม

ผู้ก่อการดีในทุกระดับไม่เท่ากับจํานวนท่ีกําหนดไว้ ในข้อ ๓.๖ 
(๖) อ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับราชการ 

 
๕.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 

เนื่องจากการจ้างเหมาติดตาม “ผู้ก่อการด.ี..ป้องกันเด็กจมน้ํา” ในครั้งนี้ คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ ดังนั้นสํานักโรคไม่ติดต่อ จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาและข้ันตอนดังนี ้

   ๕.๑  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  
         ผูเ้สนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ   
         เผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานส่วนท่ี ๑ ท่ีผู้เสนอราคายื่นมาพร้อมกับ 
          ซองใบเสนอราคา และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในท่ีเปิดเผย ณ  
          บอรด์ติดประกาศของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
   ๕.๒  เปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 
   ๕.๓ ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย และพิจารณาผู้เสนอราคาท่ีเสนอเอกสารหลกัฐานต่างๆ   
           ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขสอบราคาหรือผิดพลาดในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ 
           เสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 
 
 
           ๕.๔ พิจารณา... 
 



-๔- 
 
๕.๔ พิจารณาผู้เสนอราคาท่ีเสนอแผน/เอกสาร/วัสดุ/อื่นๆ สําหรับการจัดกิจกรรมในทุกองค์ประกอบ

ตามข้อ ๑. - ๓. โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกงานจ้างของผู้เสนอราคา เฉพาะรายท่ีเสนอได้
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ท่ีมีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุด รวมท้ัง
สามารถ-๔-ให้ข้อเสนอท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมากกว่าท่ีกําหนดไว้ ในกรณีจําเป็น
สามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพ่ิมเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได ้

๕.๕ พิจารณาเฉพาะผู้เสนอราคาท่ีผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๔ แล้ว จะเสนอจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคาต่ําสุด 
 
๖.  การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบงานให้สํานกัโรคไม่ติดต่อ ดังนี ้
๖.๑  ต้นแบบ (Art Work) และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เป็น File บนแผ่น CD จํานวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๑) เกียรติบัตร และโล่รางวัล และ ๒) สื่อประชาสัมพันธ ์

๖.๒ หลักฐานการส่งมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล/เงินรางวัล ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล 
๖.๓ วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เกียรติบัตร โล่รางวัล ถุงผ้า เชือก 

 
๗.  เง่ือนไข 

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกแบบ การแก้ไขงาน การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมท้ัง
ค่าภาษี โดยท่ีสํานักโรคไม่ติดต่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากการตกลงราคาในครั้งนี ้

๗.๒  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในวันเปิดซองผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างจะต้องนํารายละเอียด
ตามข้อ ๑. – ๓. มาเสนอให้ครบถ้วน และมานําเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง
เพ่ือคณะกรรมการจะสอบถามในรายละเอียดเพ่ิมเติม และหากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างไม่มานําเสนอ
ด้วยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

๗.๓  วัสด/ุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีผู้รับจ้างนํามาเสนอในวันเปิดซองท้ังหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 

๗.๔ วัสดุ/อุปกรณ์ท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างนํามาใช้ในกิจกรรมทั้งหมด จะต้องเหมือนหรือดีกว่าวันที่ผู้รับจ้าง
นํามาเสนอในวันเปิดซอง 

๗.๕ กรณีท่ีมีผลกระทบทางกฎหมาย บริษัทผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 
๗.๖ สื่อประชาสัมพันธ์ท้ังหมดท่ีจัดทําข้ึนในครั้งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
๗.๗ สํานักโรคไม่ติดต่อจะจา่ยเงนิ หลังส่งมอบงานและตรวจรบังาน แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี ้

 

งวด
ท่ี 

หลักฐานการส่งมอบงาน 
วงเงิน 
(ร้อยละ) 

๑ เม่ือผู้รับจ้างส่งความก้าวหน้าการจัดทําประชาสัมพันธ์ และต้นแบบ (Art Work) 
เกียรติบัตร และโล่รางวัล 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ภายใน ๒๐ วันหลังลงนามในสญัญา 

๓๕ 

๒ 
 

เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดข้อ ๖.๑ – ๖.๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ภายใน ๑๕๐ วันหลังลงนามในสัญญา 

๖๕ 

 
  

 
 

  
 



หมายเหตุ สําเนาโรคไม่ติดต่อ  จะดําเนินการจ้างเหมาติดตามผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ํา 
สํานักโรคไม่ติดต่อจะรับฟังข้อเสนอแนะหรือคําวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษรโดย 
ถึงผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ  126 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือท่ีเว็บไซต์สํานักโรคไม่ติดต่อ 

           http://www.thaincd.com/contact-us/form-contact-us.php   
โดยเปิดเผยตัวภายในวันท่ี 2๓ มีนาคม 2558  ในเวลาราชการ 
(โทร. 0 2590 3976,  3977   โทร. 0 2951 0363) 

 
 

  


