รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: Tor) และรางเอกสารประกวดราคา
จางโครงการผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนชุด “เสนทางสายสุขภาพดี”
1. ความเปนมา
กรมการแพทยซึ่งมียุทธศาสตรที่จะดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพที่สาํ คัญ ตลอดจนมีนโยบายที่
จะประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางเสริมสุขภาพ
และใหขอมูลความรูแกประชาชนในการที่จะดูแลตนเองในดานตาง ๆ จากโรคที่มีผลกระทบตอวิถชี ีวิตของ
ประชาชนโดยสวนรวม รวมทั้งเผยแพรเทคโนโลยีและวิทยากรกาวหนาของกรมการแพทยใหเปนที่รูจักของ
ประชาชนอยางแพรหลายมากขึ้น จึงไดจดั ทําโครงการผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศน ชุด
“เสนทางสายสุขภาพดี” เพือ่ สนับสนุนและสรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้ง
ยังเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรหนึ่งของระบบสุขภาพเชิงรุก และเพื่อผลักดันใหเกิดกระแสการสงเสริมสุขภาพในสังคม
2. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรเทคโนโลยีและวิทยาการกาวหนาของกรมการแพทย เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดูแลรักษา การปองกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงตอการปวยหรือเกิดโรค
รวมทั้งเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกกรมการแพทย
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
1. เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีการดําเนินการและผลงานดานการผลิตสื่อ
และเผยแพรประชาสัมพันธโดยมีความเปนมืออาชีพ มีประสบการณเปนที่ยอมรับแกสาธารณชนและไมเคย
ละทิ้งงานของราชการ เคยมีผลงานในการทํางานดานประชาสัมพันธกบั หนวยงานภาครัฐที่มีมูลคาโครงการไม
ต่ํากวา 3,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังนับถึงวันยื่นซอง ทั้งนี้ ใหแนบผลงานที่มี
ใบรับรองจากหนวยงานประกอบการพิจารณา
2. ผูเสนอราคาจะตองมีศักยภาพในการจองสื่อที่กําหนดไวและตองแสดงหลักฐานยืนยัน
ที่ชัดเจนและเชื่อถือได เพื่อประกอบการพิจารณาวามีเวลาในการเผยแพรนั้นจริง
3. การผลิตรายการจะมีทั้งทีอ่ ยูในสวนกลาง และสวนภูมภิ าค ผูเสนอราคาจะตองสามารถ
เดินทางไปผลิตรายการไดทวั่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ในการดําเนินการทั้งหมด
4. ระยะเวลาสงมอบ
ภายใน 15 วัน หลังจากออกอากาศแลวเสร็จในแตละงวด
5. วงเงินในการจัดหา
ในวงเงิน 6,354,000 บาท (หกลานสามแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน)
/2…

-2สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปดเผยตัว ไดที่
1. ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2591 8258 , 0 2590 6112-3 โทรสาร 0 2591 8258
E-mail aui22@yahoo.co.th
2. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยภายในวันที่
27 กุมภาพันธ 2552
3. ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2552

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจาง
ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศน
ชุด “เสนทางสายสุขภาพดี”
---------------------------

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรเทคโนโลยีและวิทยาการกาวหนาของกรมการแพทย เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดูแลรักษา การปองกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสีย่ งตอการปวย หรือเกิดโรค
รวมทัง้ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกกรมการแพทย

กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป
คุณลักษณะของงานที่ตองดําเนินการ
1. ผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน ชุด “เสนทางสายสุขภาพดี” ตามวัตถุประสงคขางตน
ประกอบการสัมภาษณผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญของกรมการแพทยออกอากาศ จํานวนการผลิตไมนอยกวา
60 ตอน ความยาวประมาณตอนละ 2 นาที
2. ดําเนินการออกอากาศสารคดีสั้นชุด “เสนทางสายสุขภาพดี” ทางสถานีโทรทัศน ชอง
3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 9 สถานีใดสถานีหนึ่ง สัปดาหละไมนอยกวา 3 วัน ชวงเวลา 08.00 – 20.00 น. ระหวาง
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยใหผูเสนอราคาเสนอวันที่ออกอากาศใหกรมการแพทยพิจารณา
3. ตองเปนรายการที่ผลิตเพือ่ กรมการแพทยโดยตรง ไมเปนสวนหนึง่ สวนใดของรายการอื่น
(In Program)

คุณสมบัติผูเสนอราคา
1. เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีการดําเนินการและผลงานดานการผลิตสื่อ
และเผยแพรประชาสัมพันธโดยมีความเปนมืออาชีพ มีประสบการณเปนที่ยอมรับแกสาธารณชนและไมเคย
ละทิ้งงานของราชการ เคยมีผลงานในการทํางานดานประชาสัมพันธกบั หนวยงานภาครัฐที่มีมูลคาโครงการ ไม
ต่ํากวา 3,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังนับถึงวันยื่นซอง ทั้งนี้ ใหแนบผลงานที่มี
ใบรับรองจากหนวยงานประกอบการพิจารณา
2. ผูเสนอราคาจะตองมีศักยภาพในการจองสื่อที่กําหนดไวและตองแสดงหลักฐานยืนยัน
ที่ชัดเจนและเชื่อถือได เพื่อประกอบการพิจารณาวามีเวลาในการเผยแพรนั้นจริง
3. การผลิตรายการจะมีทั้งที่อยูในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ผูเสนอราคาจะตองสามารถ
เดินทางไปผลิตรายการไดทวั่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ในการดําเนินการทั้งหมด

/เกณฑการ...
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เกณฑการพิจารณา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาขอเสนอทางเทคนิคของผูเสนอราคาตามเกณฑตัดสิน ดังนี้
1. เนื้อหาของสารคดีถูกตองตามวิชาการ
30 คะแนน
2. รูปแบบการนําเสนอ (เทคนิคการตัดตอ เทคนิคพิเศษ อื่น ๆ ) 30 คะแนน
3. แผนการใชสื่อ (Media Plan)
- สถานีโทรทัศนที่เผยแพร
20 คะแนน
- ชวงเวลาที่ออกอากาศ
20 คะแนน
ผูที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปในทุกหัวขอ จึงจะมีสิทธิเสนอราคาโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาตองจัดใหมีผูแทนมานําเสนอรูปแบบการผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศนตอ
คณะกรรมการ ในวันพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค

การชําระเงิน
กรมการแพทยจะชําระเงินเปน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผูรับจางไดผลิตสื่อและเผยแพร รวมทั้งสงมอบสื่อตางๆ ที่จัดทําจนครบ
ไมนอยกวา 30 ตอน เปนจํานวนเงิน 50% ของวงเงินจาง
งวดที่ 2 เมื่อผูรับจางไดผลิตสื่อและเผยแพร รวมทั้งสงมอบสื่อตางๆ ที่จัดทําจนครบ
ไมนอยกวา 30 ตอน เปนจํานวนเงินที่เหลือทั้งหมด

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผูรับจางตองเปนผูดําเนินการหาขอมูล เขียนบท ถายทํา ตัดตอ ประกอบเสียงจนแลวเสร็จ
2. ผูรับจางจะตองสงมอบบทโทรทัศนใหกรมการแพทยพิจารณากอนบันทึกเทปอยางนอย
5 วัน หากมีขอแกไข ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน กอนดําเนินการ
3. ผูรับจางจะตองสงมอบบทโทรทัศนดังกลาว พรอมสําเนาเทป โดยมีเนื้อหาทุกตอนที่จาง
ในระบบ VHS 1 ชุด และ VCD 2 ชุด และเปน DVD 2 ชุด พรอมพิมพรายละเอียดชื่อชุดสารคดี
ชื่อตอน วัน เดือน ป และสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศใหกรมการแพทยภายใน 15 วัน หลังจากออกอากาศ
แลวเสร็จในแตละงวด
/ผูรับจาง...

-34. ผูรับจางจะตองสรุปผลการดําเนินการเผยแพรทางโทรทัศนเพื่อเปนขอมูลใหกรมการแพทย
ทราบพรอมขอเสนอแนะ ภายใน 15 วัน หลังจากออกอากาศแลวเสร็จในแตละงวด
5. หากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูรับจางจะตองแจงใหกรมการแพทยทราบลวงหนาภายใน
7 วันกอนการเปลี่ยนแปลง และจะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6. ผูรับจางจะตองสงใบยืนยันการออกอากาศ (ใบมอนิเตอร) เฉพาะวันที่มกี ารออกอากาศ
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อยืนยันการออกอากาศจริง ภายใน 15 วัน หลังจากออกอากาศแลวเสร็จ ใน
แตละงวด รวมทั้งใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน
7. ผูรับจางจะตองสงใบสํารวจจํานวนผูรับชมรายการทางสถานีในชวงเวลาที่นําเสนอ
(ใบเช็คเรทติ้ง) หลังจากออกอากาศแลวเสร็จในแตละงวด
8. การแกไขสัญญามีเงื่อนไข ดังนี้
8.1 การเปลี่ยนแปลงการออกอากาศโดยไมคดิ คาปรับเฉพาะกรณีที่มีรายการถายทอดสด
หรือมีการถายทอดรายการพิเศษของสถานี หรือกรณีเปนเหตุสุดวิสัยเทานัน้ และผูรับจางจะตองดําเนินการ
ออกอากาศชดเชยใหครบถวนในสถานีเดิม และตองอยูในชวงเวลาที่เสนอไวเดิม หรือชวงเวลาอื่นที่มีอัตรา
คาโฆษณาไมต่ํากวาราคาของรายการที่เสนอไว และตองแจงใหกรมการแพทยทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้ง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากสถานีหรือรายการ โดยแนบหนังสือแจงงดการ
ออกอากาศของสถานีหรือรายการพรอมระบุสาเหตุดวยทุกครั้ง
8.2 สําหรับกรณีอนื่ นอกเหนือจากขอ 8.1 ผูรับจางไมสามารถออกอากาศไดตามที่เสนอ
จะตองถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง และผูรับจางจะตองดําเนินการออกอากาศชดเชย
ใหครบถวนในสถานีเดิม และจะตองอยูในชวงเวลาที่เสนอไวเดิม หรือชวงเวลาอื่นที่มีอัตราคาโฆษณา
ไมต่ํากวาราคาของรายการที่เสนอไว และตองแจงใหกรมการแพทยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอกั ษรทุกครั้ง
ภายใน 7 วัน กอนวันที่ถึงกําหนดเวลาออกอากาศพรอมระบุสาเหตุ
9. งานที่จางผลิตทั้งหมดเปนลิขสิทธิ์ของกรมการแพทยแตเพียงผูเดียว

