
























 ขอบเขตของงานการจางประชาสัมพันธ (Term of Reference : TOR) 
ตามโครงการประชาสัมพันธขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

๑. ความเปนมา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการเพ่ือสนองตอนโยบายรัฐบาล  

ขอ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยมุงม่ันปฏิรูประบบ

สาธารณสุขดวยยุทธศาสตร ๓ เครื่องยนต ไดแก ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความม่ันคง ( Inclusive Growth 

Engine) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางความม่ังค่ัง ( Productive Growth Engine) และสรางสมดุลในการพัฒนา

ใหเกิดความยั่งยืน ( Green Growth Engine) ขณะเดียวกันยังคงดําเนินงานสานตอนโยบายรัฐบาลในการ

ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐  ป                 

(ดานสาธารณสุข) ภายใตกรอบยุทธศาสตรสูความเปนเลิศ ๔ ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข (สูการปฏิบัติ         

๑๕ แผนงาน ๔๕ โครงการ) เพ่ือใหประชาชนตามกลุมเปาหมายและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไดรับทราบ

ถึงเจตนารมณและความมุงม่ันของคณะรัฐบาล รวมท้ังผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบ

สุขภาพของประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) แนวทางการดําเนินงานของ

กระทรวงสาธารณสุขในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ นวตักรรม และ

ผลสําเร็จในการดําเนินงานตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข อันจะนําไปสูเปาหมายท่ีวาประเทศไทยตองเปน

ประเทศท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ตอไป  จึงจําเปนตองประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข            

สูสาธารณชนอยางกวางขวาง ตอเนื่อง และท่ัวถึง 

๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือประชาสัมพันธนโยบายและแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) การแปลง

แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติใน ๑๕ แผนงาน ๔๕ โครงการ และผลการดําเนินงานตางๆ                      

สูกลุมเปาหมาย 

๒. เพ่ือใหกลุมเปาหมายรับรูขอมูลขาวสารนโยบายและแผนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข

ผานสื่อมวลขนอยางถูกตอง ท่ัวถึง และทันเหตุการณ 

๓. เพ่ือสรางความรวมมือและการสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุขจากบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายดานสุขภาพ 

๔. เพ่ือสรางความตระหนักและความรอบรูดานสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

ครอบครัว และชุมชน 

๓. กลุมเปาหมาย 

๑. ประชาชนท่ัวไป  

๒.   บุคลากรสาธารณสุข 

๓. ภาคีเครือขายดานสุขภาพ  

๔.เปาหมายการ... 
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๔. เปาหมายการประชาสัมพันธ 

-   เผยแพรนโยบาย ยุทธศาสตร ขอมูลขาวสารสาธารณสุข และผลสําเร็จการดําเนินงานของ

กระทรวงสาธารณสุขสูสาธารณชนอยางกวางขวางท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ผานสื่อโทรทัศน สื่อ สิ่งพิมพ 

และสื่อใหม (New Media) 

๕. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงาน

เปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนั้นดวย  

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจดานการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ  และมีผลงานจางดานการเผยแพรประชาสัมพันธกับสวนราชการ 

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย

บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกระทรวง

สาธารณสุขเชื่อถือ จํานวน ๑ โครงการ วงเงินไมนอยกวา ๕ ลานบาท ระยะเวลาไมเกิน           

๕ ปงบประมาณยอนหลัง (ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) โดยจะตองเปนผลงานท่ี

ดำเนินงานแลวเสร็จครบถวนตามสัญญา  

๘. ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือไมเปนผูกระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 

๙. ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๑๐. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

๑๑.ผูเสนอ... 
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๑๑. ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบ  ีIยนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กําหนด  

๑๒. ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจาย

ของโครงการท่ีบุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๓. ผูเสนอราคา ท่ีจะเขาคูสัญญา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองรับจายเงินผานบัญชีเงิน

ฝากกระแสรายวัน เวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน ๓ หม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับ

จายเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

จัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการท่ีบุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๔   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  (ฉบับท่ี ๓)       

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

๖.  คุณลักษณะงานท่ีจางประชาสัมพันธในครั้งนี้   ประกอบดวย -: 

ส่ือ รายละเอียด จํานวนครั้ง 

๑. โทรทัศน ผลิตและเผยแพร  
 1.1 สารคดีขาว ความยาวไมนอยกวา ๑ นาที ออกอากาศในชวง

รายการขาว โดยเผยแพรทางสถานีโทรทัศนในส  ีอ่หลัก   
(ชอง ๓ ,๕ ,7 และ 9)  จํานวนไมนอยกวา ๑ สถานี 
ออกอากาศระหวาง วันจันทร-วันอาทิตย ระหวางชวงเวลา 
Prime Time 

1.2 สารคดีขาว ความยาวไมนอยกวา ๑ นาที ออกอากาศ
ในชวงรายการขาว โดยเผยแพรทางสถานีโทรทัศนในส  ีอ่  
ดิจิทัลท่ีไดรับความนิยม  จํานวนไมนอยกวา ๑ สถานี 
ออกอากาศระหวาง วันจันทร-วันอาทิตย ระหวางชวงเวลา 
Prime Time 

1.3 ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพเพ่ือให
ความรูดานสุขภาพ หรือประเด็นสุขภาพท่ีเปนกระแสสังคม 
(Hot Issue) หรือประเด็นท่ีมีผลกระทบตอภาพลักษณ
องคกรในรายการโทรทัศนท่ีไดรับความนิยม  โดยใชรูปแบบ 

- ไมนอยกวา ๖๐ ครั้ง 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา ๔๐ ครั้ง 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา ๑๒ ครั้ง 

 
 

 
 

๖.คุณลักษณะ...  
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๖.  คุณลักษณะงานท่ีจางประชาสัมพันธในครั้งนี้ (ตอ) 
 

ส่ือ รายละเอียด จํานวนครั้ง 
 การนําเสนอท่ีหลากหลาย ความยาวครั้งละไมนอยกวา       

๕ นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนในส  ีอ่หลัก (ชอง 
๓,๕,๗ และ ๙)  และส  ีอ่ดิจิทัลไดรับความนิยม  จํานวน       
ไมนอยกวา  ๒ สถานี  ระหวางวันจันทร-วันอาทิตย ระหวาง
ชวงเวลา Prime Time 

1.4 จัดทําตัววิ่งขอความประชาสัมพันธ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนในส  ีอ่หลัก (ชอง ๓,๕,๗ และ ๙)  จํานวน    
ไมนอยกวา ๑ สถานี ระหวางชวงเวลา Prime Time 

1.5 วางปายประชาสัมพันธในชวงรายการขาว ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนในส  ีอ่หลัก (ชอง ๓,๕,๗ และ ๙)  จํานวน     
ไมนอยกวา ๑ สถานี ระหวางชวงเวลา Prime Time  

1.6 พูดประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตางๆ ของกระทรวง 
สาธารณสุขโดยพิธีกรในรายการ ความยาวครั้งละไมนอยกวา 
๒๐ วินาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนในส  ีอ่หลัก (ชอง
๓,๕,๗ และ ๙) หรือส  ีอ่ดิจิทัลท่ีไดรับความนิยม จํานวน      
ไมนอยกวา ๑ สถานี 

1.7 ทําขาวกิจกรรม/โครงการตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยลงพ้ืนท่ีถายทํากิจกรรมตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  ความยาวครั้งละไมนอยกวา ๓๐ วินาที ในชวง
รายการขาวหลัก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนในส  ีอ่หลัก 
(ชอง ๓,๕,๗ และ ๙)  จํานวนไมนอยกวา ๑ สถาน ี

1.8 ประชาสัมพันธกิจกรรมเรงดวนหรือกิจกรรมสนับสนุนภารกิจ
ตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบสนทนาสดและ
รายงานพิเศษ ความยาวตอนละ ๒๐ - ๒๕ นาที  โดย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนในส  ีอ่หลัก (ชอง ๓,๕,๗ และ 
๙) จํานวนไมนอยกวา 1 สถานี ในวันจนัทร - อาทิตย  
ระหวางเวลา 1๘.00 - ๒๒.00 น.   

 
 
 
 

 
- ไมนอยกวา ๑๐๐ ครั้ง 
 
 
- ไมนอยกวา ๙๐ วัน 

 
 
- ไมนอยกวา ๓๐ ครั้ง 

 
 
 
 
- ไมนอยกวา ๒๐ ครั้ง 

 
 
 
 
- ไมนอยกวา ๖ ครั้ง 

 

๒.ส่ือส่ิงพิมพ ประชาสัมพันธขาวสาร/ภาพขาวของกระทรวงสาธารณสุขใน
หนังสือพิมพ อยางนอย ๒ ฉบับ 
๒.๑ ผลิตและเผยแพรขาว/บทความ/สกูป ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๖๐ คอลัมนนิ้ว และ ๑๒๐ คอลัมนนิ้ว  
๒.๒ ภาพขาวประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
- ไมนอยกวา ๑๕ ครั้ง/เรื่อง 

 
- ไมนอยกวา ๓๐ ครั้ง 

 
 
 

๖.คุณลักษณะ... 
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๗. ผลงานท่ีผลิต... 

๖.  คุณลักษณะงานท่ีจางประชาสัมพันธในครั้งนี้ (ตอ) 
 

ส่ือ รายละเอียด จํานวนครั้ง 

3. ส่ือใหม ๓.๑ ผลิตและเผยแพรขาวสารของกระทรวงสาธารณสุขผานทาง
เฟซบุกแฟนเพจท่ีมีผูถูกใจไมนอยกวา ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ Like 
จํานวนไมนอยกวา ๓ แหง   

๓.๒ ผลิตและเผยแพรคลิปวิดีโอเก่ียวกับขอมูลขาวสารของ
กระทรวงสาธารณสุข  ผานเฟซบุกแฟนเพจท่ีมีผูถูกใจ        
ไมนอยกวา ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ Like จํานวนไมนอยกวา            
๑ แหง  โดยลักษณะของคลิปวิดีโอจะมี  character ตาม     
เฟซบุกแฟนเพจนั้นๆ  

๓.๓ เผยแพรการแถลงขาวทุกครั้งของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจัดโดยสํานัก
สารนิเทศผาน Facebook Live ในเฟซบุกแฟนเพจท่ีไดรับ
ความนิยม จํานวนไมนอยกวา ๑ แหง 

 

- ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 
 
 

- ไมนอยกวา ๒ เรื่อง 
 

 
 
 

- ข้ึนอยูกับจํานวนการ
แถลงขาวของผูวาจาง 

 
๗. รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอบเขตลักษณะงานในการจางครั้งนี้ 

กําหนดใหผูเสนอราคาตองดําเนินการ คือ -: 

๑. ส่ือโทรทัศน ตองนําเสนอ Demo ขาว และ Demo สารคดีขาวในประเด็นซ่ึงเก่ียวของกับ
ขาวสารของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะผลิต ความยาวไมนอยกวา ๑ นาที จํานวนรายการละ ๑ ตอน 
พรอมแนบบทโทรทัศนมาดวย ส่ือส่ิงพิมพ ตัวอยางขาว/บทความ/สกูป ขนาด ๑๒0 คอลัมนนิ้ว    
จํานวน ๑ ชิ้น ส่ือออนไลน ทุกรายการๆ ละ ๑ ชิ้นงาน 

๒. สื่อโทรทัศนจะตองมีหนังสือยืนยันการจองหรือเชาเวลา จากสถานีโทรทัศน หรือเจาของเวลา
ออกอากาศรายการนั้นๆ ยืนยันการรับจองหรือเชาเวลาออกอากาศของผูเสนอราคาแนบมาดวย 

๓. สื่อโทรทัศนจะตองมีหนังสือแสดงการจัดอันดับเรตติ้งของสถานีโทรทัศนชองตางๆ ซ่ึงเปน
อันดับปจจุบัน หรือยอนหลังไมเกิน ๑ เดือนแนบมาดวย  

๔. นําเสนอ Media plan และรายละเอียดของสื่อแตละประเภท ประกอบดวย ชื่อรายการ, เวลาท่ี
ออกอากาศ, ความถ่ีในการเผยแพร เปนตน 

๕. ผลงานทุกชิ้นท่ีผลิตและเผยแพร ตองเปนไปตามกรอบ ทิศทาง หรือเปาหมายการ
ประชาสัมพันธท่ีมีการสรางสรรคผลงานใหนาสนใจ และเขาใจงาย 

๖. ผลงานทุกชิ้น ตองเปนไปตามเนื้อหาท่ีกําหนด โดยประสานงานกับ สํานักสารนิเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กอนเผยแพรตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หรือ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของสํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากดําเนินการ
โดยไมผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากผูรับผิดชอบดังกลาว ใหถือวาผลงานชิ้นนั้นไมไดเปน
ผลงานในการจางครั้งนี้ 
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๗. ผลงานท่ีผลิตทุกเรื่อง ท้ังขอความ ภาพ เสียงประกอบ ตองไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงาม และไมกอใหเกิดความแตกแยกในสังคม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีพึงระวัง ท้ังในเรื่องบุคคล สถานท่ี 
ขอความท่ีใชโฆษณา เปนตน 

๘. กรณีมีการใช หรือเผยแพรขอมูลเสียงและภาพท่ีมีลิขสิทธิ์ ผูรับจางตองรับผิดชอบการขอ
อนุญาตการใชลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์นั้นๆ ดวย หากเกิดการฟองรองข้ึนผูรับจางตอง
รับผิดชอบตามขอกฎหมายและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดแคเพียงฝายเดียว 

๙. กรณีท่ีมีคาใชจายในการดําเนินงานผลิต ผูรับจางในครั้งนี้ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด
ท่ีเกิดข้ึน โดยสํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูประสานงานกับ   
ผูรับจาง 

๑๐. กรณีท่ีไมสามารถเผยแพรหรือออกอากาศตามท่ีระบุไวใน Media plan ผูรับจางจะตองถูกตัด
งบประมาณในตอนนั้นๆ (งบประมาณตามท่ีกําหนดไวใน Media plan) ยกเวน มีเหตุจําเปน 
อันเกิดจากเจาของสถานี เจาของรายการ หรือจากเหตุสุดวิสัยเทานั้น ซ่ึงตองเปนเหตุผลท่ี
หนวยงานหรือผูวาจางยอมรับไดและมิไดเกิดจากผูรับจาง ใหผูรับจางแจงสํานักสารนิเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบทางวาจาโดยเร็วท่ีสุด พรอมทําหนังสือแจง
รายละเอียดเปนลายลักษณอักษรอีกครั้ง ท้ังนี้ ผูรับจางตองรับผิดชอบในการหาเวลาทดแทนใน
ตอนนั้นๆ โดยตองคํานึงถึงการเขาถึงกลุมเปาหมายเปนหลัก และมีมูลคาไมต่ํากวามูลคาเดิม
หรือมากกวา โดยผูวาจางไมเสียผลประโยชนแตอยางใด  หรือ ผูรับจางตองรับผิดชอบในการ 
เผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางอ่ืน ท่ีมีมูลคาไมต่ํากวามูลคาเดิมหรือมากกวา 

๑๑. กอนออกอากาศและเผยแพรผลงานทุกครั้งใหแจง สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทราบอยางนอย ๑ วัน กอนออกอากาศ เพ่ือตรวจสอบขณะออกอากาศอีกครั้ง 

๑๒. ผูรับจางตองมีเจาหนาท่ีประสานงานกับ สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตลอดระยะเวลาการจัดจางในครั้งนี้ และสํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนเจาหนาท่ีผูประสานงานได หากผูประสานงานไมมีความรูในงานท่ีรับจาง

ครั้งนี้ 

๑๓. ผลงานทุกชิ้นถือเปนลิขสิทธิ์ของ สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๔. การปรับคาเสียหาย หากผูรับจางไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดตาม

สัญญา ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตรา รอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน โดย

นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ 

๑๕. ผูรับจางงานในครั้งนี้จะตองรับผิดชอบในการประเมินผลการรับรูการประชาสัมพันธตาม

โครงการฯ ของกลุมเปาหมาย เพ่ือประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธของ

กระทรวงสาธารณสุขตอไป 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
     นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

๙.งบประมาณ...  
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9. งบประมาณ 
   ภายในวงเงิน ๑๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) 
 

๑๐.การสงมอบงาน 
 สงมอบงานภายใน ๑๐ วัน หลังจากดําเนินงานครบถวนตามสัญญา (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑) มี

เอกสารตามท่ีกําหนดใหจัดทําเปนรูปเลม จํานวน ๕ เลม โดยเนื้อหาในเลมประกอบดวย -: 

๑. ขอบเขตการจางประชาสัมพันธในครั้งนี้ (TOR) 

๒. แผนการกระจายสื่อ (Media plan) 

๓. กรณีสื่อโทรทัศน ตองมีเอกสาร ดังนี้       

๓.๑ ใบมอนิเตอร  

๓.๒   หนังสือรับรองการออกอากาศจากทางสถานี โดยผูมีอํานาจ/หรือเจาของรายการ หรือผูท่ี

ไดรับสัมปทาน 

๓.๓   ผลงานทุกชิ้นท่ีออกอากาศทางโทรทัศน ใหสําเนาตนฉบับเปนดีวีดี มีรายละเอียดครบถวน 

และสําเนาเปนระบบดีวีดี จํานวน ๕ แผน  

๓.๔    ดีวีดี ท่ีใชสงมอบงานทุกชนิด ตองสกรีนรายละเอียดบนแผน เชน ชื่อโครงการ/งาน 

หนวยงานตนสังกัด รายการท่ีออกอากาศ เปนตน และดีวีดีตองมีคุณภาพ มีความคงทน 

หากมีปญหาเปดไมได ผูรับจางตองรับผิดชอบผลิตทดแทนใหใหม 

๔. กรณีสื่อสิ่งพิมพ  

-   ใหสงสื่อสิ่งพิมพท่ีเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน ๕ เลม  

๕. กรณีสื่อใหม (New media) 

-   สงผลงานท่ีเผยแพรประชาสัมพันธในเว็บไซตทุกชิ้นงาน โดยถายภาพการประชาสัมพันธจาก

หนาเว็บไซต 

* หมายเหตุ  : เอกสารการสงมอบงาน ใหจัดทําเปนชุด ไมนอยกวา ๕ ชุด มีรูปเลมสวยงาม อานเขาใจงาย  

เรียงลําดับข้ันตอนการทํางาน และแยกประเภทใหเรียบรอย พรอมรายละเอียดตามท่ีกําหนด 

๑๑. กําหนดจายเงิน 

จายเงินงวดเดียว หลังจากดําเนินงานและสงมอบงานครบถวนตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับงาน

ไดตรวจงาน และลงนามครบถวนถูกตองตามสัญญาเรียบรอยแลว 

๑๒. วิธีการจาง 

 กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

 

๑๓. หลักเกณฑ... 
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๑๓. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา 

๑๓.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 

๑๓.๒ กระทรวงสาธารณสุขทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็

ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ

ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสโดย

ไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางกระทรวงสาธารณสุข

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกระทรวงสาธารณสุขเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับเลือกหรือไมก็ตาม หากมี

เหตุใหเชื่อวาการเสนอราคากระทําโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

   ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาจนคาดหมายไดวา    

ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือกระทรวงสาธารณสุขจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อได

วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจง

ไมเปนท่ีรับฟงได กระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

๑๓.๓ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาท่ีไดรับ

การคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเปน

ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส     

ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา      

ท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจ

ท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ

เสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

๑๓.๔ การตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคา ใหถือวาการตัดสินของกระทรวงสาธารณสุขเปนเด็ดขาด 

ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองหรือนําไปเปนเหตุกลาวอางเพ่ือเรียกรองคาเสียหายตอกระทรวง

สาธารณสุขอยางหนึ่งอยางใดภายหลังมิได 

๑๓.๕  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอกระทรวงสาธารณสุขจะใชเกณฑการประเมินคา

ประสิทธิภาพตอราคา ( Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑ (คะแนนรวม 

๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 

 

 

 

รายการท่ีพิจารณา…  
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รายการท่ีพิจารณา คะแนนเต็ม 

เกณฑขอเสนอคะแนนดานเทคนิค 

๑. ชองทาง ชวงเวลาและความถ่ีของสื่อท่ีจะใชในการเผยแพรขาวสารขอมูลความรู 
- สื่อโทรทัศน (๕ คะแนน) 
- สื่อสิ่งพิมพ (๕ คะแนน) 
- สื่อใหม (๕ คะแนน) 
- ชวงเวลา ความถ่ีท่ีเหมาะสมและแผนการเผยแพร (๒0 คะแนน) 

๓๕ 

๒. แนวคิด แบบรางสคริปตและ Demo การผลิตสื่อประเภทตางๆ     

     - เนื้อหา  (๕ คะแนน) 

     - ความคิดสรางสรรค (๕ คะแนน) 

๑๐ 

๓. รางแผนการผลิตและออกอากาศ/เผยแพรขาวสารขอมูลความรู ๑๐ 

๔. ประสบการณและผลงานท่ีผานมาของบริษัทผูประสงคจะเสนอราคา  ๕ 

๕. ขอเสนออ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ 

    - ขอเสนออ่ืนๆ เพ่ิมเติมสําหรับการลงสื่อโทรทัศน  (๖ คะแนน) 

    - ขอเสนออ่ืนๆ เพ่ิมเติมสําหรับการลงสื่อสิ่งพิมพ   (๓ คะแนน) 

    - ขอเสนออ่ืนๆ เพ่ิมเติมสําหรับการลงสื่อออนไลน  (๑ คะแนน) 
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เกณฑขอเสนอดานราคา 

๖. ความเหมาะสมของราคา ๓๐ 

 คณะกรรมการจะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคารวมกันใหอยูในรูปคะแนนตาม

เกณฑท่ีกําหนดและจะตัดสินดวยคะแนนรวมของขอเสนอท่ีมีคะแนนสูงสุด 

๑๔.สถานท่ีติดตอเพ่ือทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็น 

      สามารถสงขอเสนอแนะวิจารณ หรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของงานไดท่ี  

 สถานท่ีติดตอ สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ชื่อผูติดตอ นางสาวกัญญวรา  ศิริสมบูรณเวช , นางสาวดวงธิดา  กุญชปภัสรา 

 โทรศัพท ๐๒ ๕๙๐ ๑๓๑๓ , ๐๒ ๕๙๐ ๑๔๐๘ 

 โทรสาร  ๐๒ ๕๙๑ ๘๖๑๒  

 ทางไปรษณีย  โดยการสงเอกสารไปท่ี  

 นางสาวกัญญวรา  ศิริสมบูรณเวช  

 สําน  ักสารนิเทศ  สํานักงานปล ัรดกระทรวงสาธารณสุข 

 เลขท่ี ๘๘/๒๐ หมู ๔  ตําบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ทางอีเมล : jah_iii@hotmail.com, doungtida_l@yahoo.com 

 



วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชาสัมพันธขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร    10,000,000  บาท 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)      2  มีนาคม  2561 

เปนเงิน    10,000,000   บาท ราคา/หนวย(ถามี)..........................................บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)   

ใชราคาท่ีเคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ ตามสัญญา เลมท่ี 1  

เลขท่ี 25/2560 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2560 

๕. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

5.1  นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์      ผูอํานวยการสํานักสารนิเทศ    

๕.2  นางสาวธัญญา  พฤกษยาชีวะ     นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ    

๕.3  นางสาวดวงธิดา  กุญชปภัสรา นักวิชาการเผยแพร ปฏิบัตกิาร    

๕.4  นางสาวกัญญวรา  ศิริสมบูรณเวช   นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ    
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