- ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์
1. ความเป็นมา
สื่อมวลชนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความสําคัญในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่าน
สื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลักที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแพร่หลาย
ทั่วถึง รวมทั้งมีความน่าสนใจ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
ประสานเครื อข่ ายวิชาการ การบริการระดับตติยภูมิ และศู นย์ รับส่ งต่อในระดั บภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา
หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพ
ระดับชาติ (NHA) เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนของประเทศ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
สํานักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ จึงได้จัดทําโครงการผลิ ตและเผยแพร่ข่าวทาง
โทรทัศน์ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้รับทราบถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อสามารถเข้าถึง
และขอรับบริการ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และวิทยาการความก้าวหน้าของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ให้เป็นที่รู้จัก
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ การป้องกัน และการสร้างเสริม
สุขภาพในด้านต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
3. คุณสมบัตผิ ู้เสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ที่ถู กระบุ ชื่อไว้ใ นบัญ ชี รายชื่ อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ใ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.8
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ทางโทรทัศน์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้ให้แนบหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
3.6 บุคคล...

-23.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. รายละเอียดหรือคุณลักษณะ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์ที่แนบ
5. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 2558
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเผยแพร่ครั้งสุดท้ายในแต่ละงวด
7. วงเงินในการจัดจ้าง
ในวงเงิน 4,200,000 บาท (สีล่ ้านสองแสนบาทถ้วน)
ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
8,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
8,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. สถานทีต่ ดิ ต่อเพือ่ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอและวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ เลขที่ 88/23
ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 6235, 0 2590 6104 โทรสาร 0 2591 8258 E-mail : aui_22@hotmail.com
ลงชื่อ.....................................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวขนิษฐา มินวงษ์)
เลขานุการกรมการแพทย์
ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นางประชุมพร นิเวศรัตน์)
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...
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ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นางสาวสายพิณ สกุลจารุสุทธิ)
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ อินทโฉม)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นายฐาปณัฐ โสภา)
นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้าง
โครงการผลิตและเผยแพร่ขา่ วทางโทรทัศน์
**************************************
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ การป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพในด้าน
ต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
คุณลักษณะของงานที่ต้องดําเนินการ
ผลิตและเผยแพร่ข่าวเพื่อให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรม
ผลงานความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยสัม ภาษณ์
ผู้บริหารหรือนักวิชาการของกรมการแพทย์ประกอบการจัดทําข่าว จํานวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้ง ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๑ นาที ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ NBT Thai PBS เรื่องละไม่น้อยกว่า
๓ สถานี ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ถึง
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผลงานด้านการผลิต
และเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานเอกชน โดยผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน และไม่เคยละทิ้งงานของราชการ ทั้งนี้ให้แนบหนังสือรับรอง
ผลงานจากหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศักยภาพในการจองสื่อที่กําหนดไว้ และต้องแสดงหลักฐานยืนยัน
ที่ชัดเจน เชื่อถือได้ จากสถานีโทรทัศน์หรือรายการหรือบริษัทซื้อขายสื่อโฆษณา เพื่อประกอบการ
พิจารณาว่ามีเวลาในการเผยแพร่จริง
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแผนการออกอากาศ (Media Plan) เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการฯจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
แผนการออกอากาศ (Media Plan)
- สถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่
๕๐ คะแนน
- ช่วงเวลาที่ออกอากาศ
๕๐ คะแนน
ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปในทุกหัวข้อจึงจะมีสิทธิเสนอราคาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีผู้แทนมานําเสนอต่อคณะกรรมการในวันพิจารณาข้อเสนอทาง
เทคนิค
หมายเหตุ ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายสําหรับ
ค่าผลิตและค่าเผยแพร่ออกอากาศในแต่ละครั้ง
/การชําระเงิน…

-๒การชําระเงิน
กรมการแพทย์จะชําระเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ผลิตและออกอากาศข่าว รวมทั้งส่งมอบสื่อต่าง ๆ ที่จัดทําจนครบไม่น้อยกว่า
๓๐ ครั้ง เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินจ้าง
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ผลิตและออกอากาศข่าวตามแผนการออกอากาศ รวมทั้งส่งมอบสื่อต่าง ๆ
ที่จัดทําจนครบถ้วน เป็นจํานวนเงินที่เหลือทั้งหมด
***กําหนดส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันเผยแพร่ครั้งสุดท้ายในแต่ละงวด
การส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบสําเนาเทปข่าวที่ออกอากาศทั้งหมด โดยบันทึกลงแผ่น DVD จํานวน ๕ ชุด
โดยมีเนื้อหาข่าว พร้อมพิมพ์รายละเอียดชื่อหัวข้อข่าว วัน เดือน ปี และสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ รวมทั้ง
หนังสือรับรองการออกอากาศเฉพาะวันที่มีการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือรายการ และใบสํารวจ
ผู้รับชมรายการโทรทัศน์ (ใบเช็คเรทติ้ง)
เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. ผู้รับจ้างต้องส่งประเด็นสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ
ผลิตและเผยแพร่
๒. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการหาข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือนักวิชาการของกรมการแพทย์
เขียนข่าว ถ่ายทํา ตัดต่อ ประกอบเสียงจนแล้วเสร็จ และต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนการเผยแพร่
๓. หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งแจ้ ง ให้ ก รมการแพทย์ ท ราบล่ ว งหน้ า ภายใน ๓ วั น
พร้อมระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
๔. การแก้ไขสัญญามีเงื่อนไข ดังนี้
การเปลี่ ย นแปลงการออกอากาศโดยไม่ คิ ด ค่ า ปรั บ เฉพาะกรณี ที่ มี ก ารถ่ า ยทอดสดหรื อ
มีการถ่ายทอดรายการพิเศษของทางสถานี หรือกรณีเป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น และผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการ
ออกอากาศชดเชยให้ครบถ้วนในสถานีเดิม และต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เสนอไว้เดิมหรือช่วงเวลาอื่นที่มีอัตรา
ค่าโฆษณาไม่ต่ํากว่าราคาของรายการที่เสนอไว้ และต้องแจ้งให้กรมการแพทย์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรทุ ก ครั้ ง ภายใน ๓ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากสถานี ห รื อ รายการ โดยแนบหนั ง สื อ แจ้ ง
งดการออกอากาศของสถานีหรือรายการพร้อมระบุสาเหตุด้วยทุกครั้ง
๕. ผลงานที่จ้างผลิตทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย์แต่เพียงผู้เดียว
๖. กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ลงชื่อ.....................................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวขนิษฐา มินวงษ์)
เลขานุการกรมการแพทย์
ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นางประชุมพร นิเวศรัตน์)
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...

-3ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นางสาวสายพิณ สกุลจารุสุทธิ)
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ อินทโฉม)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นายฐาปณัฐ โสภา)
นักวิชาการพัสดุ

