ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: Tor) และร่างเอกสารประกวดราคา
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง
๑. ความเป็นมา
กรมการแพทย์ตระหนักถึงความสําคัญของโรคมะเร็ง จึงได้กําหนดนโยบายการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งโดยหลีกเลี่ยงการได้รับสารก่อมะเร็ง หรือการทําให้
ร่างกายสามารถต่อต้านสารก่อมะเร็งได้ เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญของการเกิดโรคมะเร็ง
ทั้งสิ้น ดังนั้นการป้องกันดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนสามารถทําได้

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ประชาสัมพันธ์การสร้างพฤติกรรมที่ห่างไกลโรคมะเร็ง
๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
๒.๓ เพื่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคมะเร็ง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๔
๕. กําหนดส่งมอบงาน
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินการในแต่ละงวด
๖. วงเงินในการจัดหา
ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

สถานที…่
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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
๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
๓. ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้าง
ผลิตและประชาสัมพันธ์ ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง
**********************************
วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างพฤติกรรมที่ห่างไกลโรคมะเร็ง ให้ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักถึง
ความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนหลีกเลี่ย งและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
คุณลักษณะของงานที่ต้องดําเนินการ
๑. การประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
๑.๑ ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ความยาว ๓๐ วินาที จํานวน ๑ เรื่อง ออกอากาศ ไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ ครั้ง ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ และ NBT
และเผยแพร่ทางโทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิล ทีวี) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง จํา นวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ครั้ง โดย
ใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นที่รู้จักของประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๑.๒ สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ นั ก วิ ช าการของกรมการแพทย์ ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ นาที
ออกอากาศในรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ หรือ ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ หรือ NBT จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ สถานี
ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ รายการ
๒. การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า (In-store
media) ผ่ า นจอ LCD และวิ ท ยุ
ในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ มีระยะเวลา ใน
การประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒.๑ เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ (ตามข้อ ๑.๑) ผ่านจอ LCD ในห้างสรรพสินค้า ณ จุดชําระเงินและ/
หรือบริเวณชั้นวางสินค้า ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อย่างน้อยวันละ ๒๔ ครั้ง ต่อสาขา ทางห้างสรรพสินค้า
ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง รวมแล้วไม่ต่ํากว่า ๒๐ สาขา
๒.๒ ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว ๓๐ วินาที จํานวน ๑ เรื่อง ออกอากาศทางวิทยุ
ในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง รวมแล้วไม่ต่ํากว่า ๘๐๐ สาขา ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
อย่างน้อยวันละ ๑๒ ครั้ง ต่อสาขา
๓. การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
๓.๑ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง ทางหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นที่
ยอมรับและรู้จักของประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ คอลัมน์นิ้ว ขาว – ดํา จํานวนไม่น้อยกว่า ๖ ฉบับ
รวมเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง
๓.๒ ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปวิชาการ ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง ทางหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็น ที่
ยอมรับ และรู้จักของประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คอลัมน์นิ้ว สี่สี จํา นวนไม่น้อยกว่า ๕ ฉบับ รวม
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง
๔. การประชาสัมพันธ์ผ่า นสื่ออื่น ๆ ช่วงระหว่า งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
(ข้อ ๔.๑ - ๔.๔ มีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน)
๔.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ X ๒๐ เมตร จํานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ จุด ติดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ/หรือปริมณฑล โดยมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ จุด
ละไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๔.๒ ออกแบบและเผยแพร่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สังคมข้อมูลข่าวสาร (Face Book) ๕ ทํา ๕ ไม่
ห่างไกลมะเร็ง จํานวน ๑ เว็บไซต์
๔.๓ จัดทํา...
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๔.๓ จัดทําประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโฆษณา Banner เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
กรมการแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานนอกกรมการแพทย์ ไม่
น้อยกว่า ๑๐ เว็บไซต์ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สังคมข้อมูลข่าวสาร ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง
๔.๔ จัดทํานาฬิกาแขวนติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า ๑๒ นิ้ว โดยมีเข็มบอกเวลาเป็น
ชั่วโมง นาที และวินาที พร้อมมีใบรับประกันการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยออกแบบให้สามารถสื่อ
ให้เห็นถึงพฤติกรรม ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง พร้อมกล่องบรรจุ จํานวน ๒,๐๐๐ เรือน เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการฯ
๕. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ออกแบบสอบถามความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
เพื่อประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลังการดําเนินงาน ในกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๖๒๕ คน โดยสถาบันวิจัยและ
สํารวจความคิดเห็นที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัยและ
ประเมินผล เพื่อกรมการแพทย์จะได้นําผลการประเมินเป็นข้อมูลปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป
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
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ไม่เคย
ละทิ้งงานของราชการ เคยมีผ ลงานในการทํา งานด้า นประชาสัมพัน ธ์กับ หน่ว ยงานภาครั ฐ หรือเอกชนที่ มี
มูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว จํานวนไม่น้อยกว่า
๒ ชิ้นงาน ภายในระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลังนับถึงวันยื่นซอง ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งมี ศั ก ยภาพในการจองสื่ อ ที่ กํ า หนด และต้ อ งแสดงหลั ก ฐานยื น ยั น ที่ ชั ด เจน
และเชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการฯจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
๑. แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
๕๐ คะแนน
(พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจของเนื้อหา
ในการนําเสนอสื่อทั้งหมด รูปแบบสื่อ ตัวอย่างบท)
๒. แผนการใช้สื่อ ( Media Plan) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
๔๐ คะแนน
๓. ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ
๑๐ คะแนน
ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปในทุกหัวข้อ จึงจะมีสิทธิเสนอราคาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีผู้แทนมานําเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ต่อคณะกรรมการ
ในวันพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
การส่งมอบงาน วัสดุที่ต้องส่งมอบ ได้แก่
๑. บทสปอตโทรทัศน์ จํานวนอย่างละ ๒ ชุด พร้อมสําเนาเทปสปอตเป็น DVD จํานวน ๑,๐๐๐ แผ่น
และระบบ Betacam จํานวน ๒ ม้วน โดยพิมพ์ชื่อสปอตและสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ และหนังสือรับรอง
การออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือรายการ รวมทั้งใบยืนยันการออกอากาศ (ใบมอนิเตอร์)

๒.บทสัมภาษณ์...

- ๓-

๒. บทสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ นั ก วิ ช าการ จํ า นวน ๒ ชุ ด พร้ อ มสํ า เนาเทปรายการสั ม ภาษณ์
ที่ออกอากาศเป็น DVD จํานวน ๕๐ แผ่น และระบบ Betacam จํานวน ๒ ม้วน พร้อมพิมพ์ชื่อเรื่อง วัน เดือน
ปี รายการและสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ และหนังสือรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือรายการ
รวมทั้งใบยืนยันการออกอากาศ (ใบมอนิเตอร์)
๓. หนังสือรับรองการเผยแพร่สปอตโทรทัศน์จากห้างสรรพสินค้าตามที่ได้เสนอไว้
๔. บทสปอตวิทยุ จํานวน ๒ ชุด พร้อมสําเนาเทปสปอตเป็น DVD จํานวน ๕๐ แผ่น และหนังสือ
รับรองการเผยแพร่จากห้างสรรพสินค้าตามที่ได้เสนอไว้
๕. หนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร/สกู๊ปวิชาการ ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง ชิ้นงานละ ๒ ฉบับ
และ Clipping ชิ้นงาน โดยเรียบเรียงและเย็บเข้าเล่มให้เรียบร้อย จํานวน ๕ ชุด
๖. ป้า ยไวนิล ที่ติด ตั้งบน Billboard จํานวน ๓ ป้า ย และภาพถ่า ยป้า ย Billboard ประชาสัมพัน ธ์
ในวันที่ติดตั้งและวันสุดท้ายของสัญญา จํานวนป้ายละ ๒ ภาพ โดยภาพมีขนาด ๖ X ๘ นิ้ว พร้อมบันทึก
วันเดือนปีที่ถ่ายระบุไว้ในภาพ และเอกสารแสดงการเช่าพื้นที่ติดตั้ง Billboard
๗. พิมพ์หน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สังคมข้อมูลข่าวสาร (Face Book) และหน้าโฆษณา Banner
ทุกเว็บไซต์ที่ลงเผยแพร่ จํานวนอย่างละ ๕ ชุด
๘. นาฬิกาแขวน พร้อมกล่องบรรจุ จํานวน ๒,๐๐๐ เรือน
๙. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน / ผลสํารวจความคิดเห็น โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม จํานวน ๕ เล่ม
การชําระเงิน
กรมการแพทย์จะชําระเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ผลิตสื่อและเผยแพร่ตามแผนงานจนสําเร็จ และเผยแพร่แล้วอย่างน้อยเป็น
เวลา ๓๐ วัน เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินจ้าง
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ผลิตสื่อและเผยแพร่ตามแผนงานจนสําเร็จ และเผยแพร่แล้วอย่างน้อยเป็น
เวลา ๖๐ วัน เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินจ้าง
งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ผลิตสื่อและเผยแพร่ตามแผนงานจนครบถ้วน รวมทั้งส่งมอบสื่อต่าง ๆ ที่
จัดทําจนครบทุกรายการตามแผนงาน เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินจ้าง
***กําหนดส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินงานในแต่ละงวด
เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการเขียนบทสปอตโทรทัศน์ ถ่ายทํา ตัดต่อ และบันทึกเสียงจนแล้วเสร็จ
ทั้งนี้จ ะต้องส่งมอบบทสปอตโทรทัศน์ ให้กรมการแพทย์พิจารณาก่อนดํา เนิน การผลิต หากมีข้อแก้ไขใด ๆ
ผู้รับจ้างต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น และให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนเผยแพร่
๒. ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งส่ ง ประเด็ น หั ว ข้ อ และแนวคํ า ถามในการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ นั ก วิ ช าการ
ให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการผลิตและเผยแพร่
๓. ผู้รับ จ้า งต้องเป็น ผู้ดําเนิน การเขีย นบทสปอตวิทยุ ในห้า งสรรพสิน ค้า และส่ง ให้กรมการแพทย์
พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการผลิตและเผยแพร่
๔. ผู้รับจ้างต้องส่งแบบ Lay out ที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/สกู๊ปวิชาการ ๕ ทํา ๕ ไม่ ห่างไกลมะเร็ง
ทางหนังสือพิมพ์ ให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการผลิตและเผยแพร่

๕.ผู้รับจ้าง...

-๔–
๕. ผู้รับ จ้า งต้องออกแบบ ผลิต และติด ตั้งป้า ยไวนิล ประชาสัมพันธ์ (Billboard) โดยส่งแบบและ
สถานที่ติดตั้ง Billboard ให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ที่ป้าย
Billboard ให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน
๖. ผู้รับจ้างต้องส่งแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สังคมข้อมูลข่าวสาร (Face Book) / รูปแบบโฆษณา
Banner และนาฬิกาแขวน ให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ
๗. 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 ผลให้
กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ
๘. กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย ผูร้ ับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๙. งานที่จ้างผลิตทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย์แต่เพียงผู้เดียว
_______________________________________________________________________

