(ร่าง)
รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโรคหลอดเลือดสมอง
*************************************
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการให้บริการ Stroke Fast Track ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ของสถาบัน
ประสาทวิทยา และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาการและกลุ่มเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคตลอดจนเห็นความสําคัญของการไปพบแพทย์ภายในเวลา ๑๘๐ นาที
หรือ ๓ ชั่วโมง หลังเกิดอาการ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
คุณลักษณะของงานที่ต้องดําเนินการ
๑. การประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๔
ผลิ ต และเผยแพร่ ส ปอตโทรทั ศ น์ ความยาว ๓๐ วิ น าที จํ า นวน ๑ เรื่ อ ง ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ และ NBT ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.และช่วงเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
รวมออกอากาศจํานวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ครั้ง โดยใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นที่รู้จักของประชาชน
๒. การประชาสั ม พั น ธ์ ท างสถานี วิ ท ยุ ร ะบบ F.M. และ A.M. ช่ ว งระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔
ผลิต และเผยแพร่ส ปอตวิทยุความยาว ๓๐ วิน าที จํา นวน ๑ เรื่อง โดยจัด ทําเป็น ภาษาท้องถิ่น
๔ ภาษา ได้แก่ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอิสาน และภาษาใต้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุระบบ F.M. เช่น
ความถี่ ๘๙.๐ ๙๑.๐ ๙๒.๕ ๙๓.๐ ๙๔.๕ ๙๕.๐ ๙๕.๕ ๙๙.๐ ๙๙.๕ ๑๐๐.๐ ๑๐๑.๕ ๑๐๒.๕
๑๐๓.๕ ๑๐๖.๐ และ ๑๐๖.๕ เป็นต้น และระบบ A.M. เช่น ความถี่ ๕๔๙ ๕๕๘ ๕๙๔ ๖๗๕ ๘๑๐
๘๑๙ ๑๐๖๒ ๑๑๐๗ ๑๑๔๓ ๑๑๗๙ ๑๒๓๓ ๑๒๖๙ ๑๓๕๐ ๑๕๒๑ และ ๑๕๙๓ เป็ น ต้ น
ระบบละไม่น้อยกว่า ๑๐ สถานี เผยแพร่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔๐๐ น. อย่าง
น้อยวันละ ๗ ครั้ง ต่อสถานี โดยออกอากาศไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ครั้ง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๓. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ออกแบบสอบถามความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
เพื่อประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๖๒๕ คน โดยสถาบันวิจัยและสํารวจความคิดเห็น
ที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ เช่น สวนดุสิตโพลล์ เอแบคโพลล์ นิด้าโพลล์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ร ะเบีย บวิธีการวิจัย และประเมินผล เพื่อกรมการแพทย์จ ะได้นํา ผลการประเมิน เป็นข้อมูล
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือยืนยันจากสถาบันวิจัยและ
สํารวจความคิดเห็น พร้อมแนบผลงานวิจัย จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย มี ก ารดํ า เนิ น การและผลงานด้ า นการผลิ ต สื่ อ
และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โดยมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ มี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของสาธารณชน
ไม่เคยละทิ้งงานของราชการ เคยมีผลงานในการทํางานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มี
มูล ค่ า โครงการไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิ บ สองล้ า นบาทถ้ ว น) ในสั ญ ญาเดี ย ว จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน ภายในระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลังนับถึงวันยื่นซอง ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองผลงาน
จากหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ผู้เสนอราคา...

- ๒ ๒. ผู้เ สนอราคาต้ องมี ศัก ยภาพในการจองสื่ อที่ กํา หนด และต้ องแสดงหลั ก ฐานยื น ยั น ที่ ชัด เจน
และเชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการฯจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
๑. แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบ วิธกี ารผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
๕๐ คะแนน
(พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างบท Story Board
ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่สื่อได้ชัดเจน ตรงประเด็น และง่ายต่อการจดจํา)
๒. แผนการใช้สื่อ ( Media Plan) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
๔๐ คะแนน
๓. ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ
๑๐ คะแนน
ผู้ ที่ มี ค ะแนนตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ ๘๐ ขึ้ น ไปในทุ ก หั ว ข้ อ จึ ง จะมี สิ ท ธิ เ สนอราคาโดยการประมู ล ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีผู้แทนมานําเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ต่อคณะกรรมการในวันพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
การส่งมอบงาน วัสดุที่ต้องส่งมอบ ได้แก่
๑. บทสปอตโทรทัศน์ จํา นวน ๒ ชุด พร้อมสํา เนาเทปสปอตเป็น DVD จํา นวน ๑๐๐ แผ่น
และระบบ Betacam จํานวน ๑ ม้วน โดยพิมพ์ชื่อสปอตและสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ และหนังสือรับรอง
การออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือรายการ รวมทั้งใบยืนยันการออกอากาศ (ใบมอนิเตอร์)
๒. บทสปอตวิทยุ จํานวน ๔ ภาษา ๆ ละ ๒ ชุด พร้อมสําเนาเทปสปอตเป็น DVD จํานวนภาษาละ
๑๐ แผ่น รวม ๔๐ แผ่น โดยพิมพ์ชื่อ สปอตและสถานีวิทยุที่ออกอากาศ และหนังสือรับรองการออกอากาศ
จากสถานีวิทยุ
๓. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน / ผลสํารวจความคิดเห็น โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม จํานวน ๕ เล่ม
การชําระเงิน
กรมการแพทย์จะชําระเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับ จ้า งได้ผ ลิต สื่อและเผยแพร่ตามแผนงานจนสํา เร็จ และเผยแพร่แล้ว อย่า งน้อย
เป็นเวลา ๑๕ วัน เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินจ้าง
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับ จ้า งได้ผ ลิต สื่อและเผยแพร่ต ามแผนงานจนครบถ้ว น รวมทั้งส่งมอบสื่อต่า ง ๆ
ที่จัดทําจนครบทุกรายการตามแผนงาน เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินจ้าง
***กําหนดส่งมอบงาน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินงานในแต่ละงวด
เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการเขียนบทสปอตโทรทัศน์ ถ่ายทํา ตัดต่อ และบันทึกเสียงจนแล้วเสร็จ
ทั้งนี้จะต้องส่งมอบบทสปอตโทรทัศน์ให้กรมการแพทย์พิจารณาก่อนดําเนินการผลิต และส่งสปอตโทรทัศน์
ที่ดําเนิน การผลิต แล้วให้กรมการแพทย์พิจ ารณา หากมีข้อแก้ไขใด ๆ ผู้รับจ้างต้องดํา เนินการให้เสร็จ สิ้น
และให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนเผยแพร่
๒. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการจัดทําสปอตวิทยุ หากมีข้อแก้ไขใด ๆ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการให้
เสร็จสิ้น และส่งให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการผลิตและเผยแพร่
๓. ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งส่ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้ ง ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และประเมิ น ผล
ให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ ทั้งนี้ในแบบสอบถามควรมีคําถาม เช่น การรับรู้เกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมอง อาการของโรค สามารถติดต่อขอรับการรักษาได้ที่ไหน ต้องรีบมารับการรักษาหรือไม่
เมื่อใด มีโรงพยาบาลใดบ้างที่รับรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และทราบหรือไม่ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
๔. กรณีที่มี...

-

๓ -

๔. กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๕. งานทีจ่ ้างผลิตทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย์แต่เพียงผู้เดียว
**************************************************

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยตัว ได้ที่
๑. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๘๘/๒๓ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๑๒-๓ , ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๕๘
E-mail aui_22@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยภายในวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓. ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

