เลขที่ ซ.02/2559

ประกาศสานักงานเครือข่ ายองค์ กรงดเหล้ า

เรื่ อง

ประกวดราคาจัดซื ้อจัดจ้ างสือ่ รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้ า ประจาปี 2559

ด้ วยแผนงานพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์
สานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า มีความประสงค์จดั ซื ้อจัดจ้ างเพื่อผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ สงกรานต์ปลอดหล้ า ประจาปี
2559
กาหนดยื่นเสนอราคา ระหว่ างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2559 และประกาศผลการ
สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทาง เวบไซต์ www.stopdrink.com
รายการมี ดังนี ้

1.งานผลิตแบนเนอร์

วัสดุ: ไวนิล ทึบแสงหนา 0.35 มิลลิเมตร
ขนาด: 1x3 เมตร
พิมพ์ : สกรีน 4 สี ข้ อความ “สงกรานต์ ปลอดภัย พืน้ ที่เล่ นนา้ ปลอดเหล้ า”
Package : แพ็คถุงพลาสติก 1 ผืน/ถุง และมัดรวม 10 ผืน/1มัด
จานวน : 6,000 ผืน
***หมายเหตุ : เย็บฝั งเชือก ตอกตาไก่ บน 4จุด ล่ าง 2 จุด

2. งานผลิตป้ ายขวางถนน

วัสดุ: ผ้ าไอที
ขนาด: 1 x 10เมตร
พิมพ์ : สกรีน 4 สี ข้ อความ “สงกรานต์ ปลอดภัย พืน้ ที่เล่ นนา้ ปลอดเหล้ า”
จานวน : 500 ผืน
***หมายเหตุ : เย็บร้ อยท่ อ PVC –ขนาด 2นิว้ , ตอกตาไก่ บน – ล่ าง

3. งานผลิตธงราว

วัสดุ: ไวนิล ทึบแสงหนา 0.35 มิลลิเมตร
ขนาด: 8 x 10 นิว้
พิมพ์ : สกรีน 4 สี 2 ด้ านหน้ า –หลัง ข้ อความ “ขอบคุณที่ไม่ สูบไม่ ด่ มื ไม่ เสพ + สุขปลอดเหล้ า”
จานวน : 1,500 เส้ น เส้ นละ 12 ชิน้
***หมายเหตุ :

เย็บร้ อยเชือก ไว้ เส้ นเชือกทัง้ 2 ข้ างประมาณ 120 ซม.

4. งานผลิตธงญี่ปุ่น

วัสดุ: ไวนิล ทึบแสงหนา 0.35 มิลลิเมตร
ขนาด: 60 x 180 cm
พิมพ์ : สกรีน 4 สี 2ด้ านหน้ า –หลัง ข้ อความ “ขอบคุณที่ไม่ สูบไม่ ด่ มื ”ตามแบบ (ทัง้ หมด 2 แบบ)
จานวน : 400 ผืน แบบละ 200 ผืน***หมายเหตุ :

เย็บร้ อยท่ อ pvc บน-ล่ าง

5. งานผลิตป้ ายไดคัทรณรงค์ สงกรานต์ ปลอดภัย พืน้ ที่เล่ นนา้ ปลอดเหล้ า
วัสดุ: พี พี บอร์ ด หนา 0.5 เซนติเมตร
ขนาด: 95 x 150 cm พร้ อมฐานตัง้
พิมพ์ : สกรีน 4 สี ไดคัทตามแบบข้ อความ “สุข ปลอดเหล้ า”
จานวน : 800 ชิน้ แบบละ 400 ชิน้

6. งานผลิตเสือ้ ยืดคอวี “สุข ปลอดเหล้ า”
วัสดุ: ผ้ าคอตต้ อน เบอร์ 32 สีส้ม (COMBED)
ขนาด: size S , M, L, XL, XXL
พิมพ์ : สกรีน 4 สี 2 ด้ าน หน้ า – หลัง+แขนขวา ตามแบบ
จานวน : ขอให้ เสนอราคา 2 แบบ จานวน 4,000 ตัว และ 8,000 ตัว

7. งานผลิตพัดสปริง
วัสดุ: ผ้ าดูปองค์ สขี าว เย็บริมส้ ม
ขนาด: 32 x 21 cm
พิมพ์ : สกรีน 1 สี ตามแบบ “สุข ปลอดเหล้ า”
จานวน : 10,000 ชิน้

8. งานผลิตซองกันนา้
วัสดุ: ด้ านหน้ า-พลาสติก pvc สีเขียว ด้ านหลังพลาสติก pvc สีเขียว (ความหนาโดยประมาณ
0.25 มิลลิเมตร) ติดซิป ติดกระดุมตรงกลาง ร้ อยเชือก
ขนาด: 22 x 13 cm
พิมพ์ : สกรีน 2 สี ตามแบบ “สุข ปลอดเหล้ า”
จานวน : 30,000 ชิน้

9. ป้ ายถือรณรงค์ สงกรานต์
วัสดุ: Sticker mount PP Board หนา 0.5 cm
ขนาด: ไม่ เกิน 70x45 cm จานวน 8 แบบ และ 25x120 cm จานวน 1 แบบ (ดูรูปตัวอย่ าง
ประกอบ) และไดคัทตามแบบ
พิมพ์ : พิมพ์ 4 สี ตามแบบ
จานวน : 100 ชุด/ 1 ชุดมี 10 ป้ าย รวม 1,000 ชิน้

หมายเหตุ
1. เนื่องด้ วยแผนงานอยู่ระหว่ างการทาสัญญาโครงการ ทาให้ ได้ รับเงินทุนล่ าช้ า อาจไม่ สามารถจ่ ายค่ าผลิตสื่อ
รณณงค์ ภายใน เดือนมีนาคม 2558 ได้ ดังนัน้ ทางแผนงานขอชาระค่ าผลิตสื่อรณรงค์ สงกรานต์ ภายในวันที่ 25
เมษายน 2558
2. กาหนดส่ งสินค้ าทุกชนิดและทุกชิน
้ ภายใน

วันที่ 27 มี.ค. 2559

3. ถ้ าได้ รับเลือกการว่ าจ้ างต้ องมีการเซ็นสัญญาว่ าจ้ างระหว่ างผู้จ้างและผู้รับจ้ างตามเงื่อนไข เบีย้ ปรับ
และข้ อตกลงอื่นๆให้ เป็ นไปตามสัญญาว่ าจ้ างทุกประการ
4. ส่ งใบเสนอราคาตามรายการ มาที่โทรสาร 0-2948-3302 หรือ e-mail : thanarat.sae@gmail.com, Arunee.suriya@gmail.com
แผนงานพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ถึงคุณ ธนรัชต์ แสนสุข(086-7160215) หรือคุณอรุ ณี สุริยะ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซือ้ เบอร์ โทรศัพท์

0-2948-3300 ต่ อ 23

หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก


ในการตัดสินการจัดซื ้อจัดจ้ างวิธีคดั เลือก หรื อในการทาสัญญาหรื อข้ อตกลงการซื ้อหรื อจ้ าง สคล.
มีสิทธิตอ่ รอง หรื อให้ ผ้ เู สนอราคาชี ้แจงข้ อเท็จจริง รายละเอียดของแผนงาน สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้ อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสนอแผนงานได้



สคล. ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาใดราคาหนึง่ หรื อราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อประเภท หรื อเฉพาะรายการใด หรื ออาจจะยกเลือกการจัดซื ้อ
จัดจ้ างโดยไม่พิจารณาคัดเลือกก็ได้ ตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของ สคล. และเป้าหมาย
ของงานเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ สคล. เป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้



ในกรณีที่ผลงานของผู้เสนอราคาอยูใ่ นระดับต่ากว่าเป้าหมาย ทาง สคล. มีสิทธิ์ยกเลิกการคัดเลือก
และจะคัดเลือกจากผู้เสนอราคารายอื่นหรื อประกาศผู้เสนอราคารายใหม่ได้

