
 

ประกาศส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

 

เร่ือง ประกวดราคาจดัซือ้จดัจ้างสือ่รณรงค์ ประจ าปี 2559 ภายใต้แผนงานสนบัสนนุประชาคมจงัหวดัลดปัจจยัเสีย่ง 

ด้วยแผนงานสนบัสนนุประชาคมจงัหวดัลดปัจจยัเสีย่ง ส านกังานเครือขา่ยองค์กรงดเหล้า มีความประสงค์จดัซือ้

จดัจ้างเพื่อผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประจ าปี 2559 

ก าหนดยื่นเสนอราคา ระหวา่งวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์– 25 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 และประกาศผลการสอบคดัเลอืก 
ภายในวนัท่ี 1  มีนาคมพ.ศ. 2559 ทาง เวบไซต์ www.stopdrink.com 

รายการมี ดงันี ้

1. งานผลิตป้ายโลโก้ สสส.,สคล.,สุขปลอดเหล้า  

  วัสดุ: พี พี บอร์ด   หนา 0.5  เซนตเิมตร 

  ขนาด:50 x 50 cm  ตดัเป็นสี่เหลี่ยม 

พิมพ์:  สกรีน 4 สี   

  จ านวน : แบบละ 1,000 แผ่น  3 แบบ รวม 3,000  แผ่น แพ็คละ 50 แผ่น 

 

 

เลขท่ี ซ.01/2559 

 



2.งานผลิตป้ายห้ามดื่ม- ห้ามขาย  

  วัสดุ: พี พี บอร์ด  หนา 0.5 เซนติเมตร  

  ขนาด: 30 x 40 cm ตดัเป็นสี่เหลี่ยม 

พิมพ์ :  สกรีน 4 สี  

  จ านวน : แบบละ 5,000 แผ่น  แพ็คละ 50  แผ่น 

 

 



3.งานผลิตเสือ้ยดืคอวี “สุข ปลอดเหล้า” 

  วัสดุ: ผ้าคอตต้อน เบอร์  32 สีส้ม (COMBED) 

  ขนาด:  size S , M, L, XL, XXL 

  พิมพ์: สกรีน 4 สี 2 ด้าน หน้า – หลัง+แขนขวา ตามแบบ 

  จ านวน :  7,000 ตวั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.งานผลิตสติก๊เกอร์ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพ 

  วัสดุ: PVC  ขาวมัน  

  ขนาด 19.6 x 20.4 cm ไดคัท 50 % 

  พมิพ์: 2 สี ตามแบบ 

  จ านวน: 100,000 ชิน้ แพค็ละ100 ชิน้ 

 

 

 

 



5.งานผลิตสติก๊เกอร์รักกนัเลกิเหล้า  รักเหล้าเลิกกนั 

  วัสดุ: PVC  ขาวมัน  

  ขนาด:  19.7 x 10cm ไดคัท 50 % 

  พมิพ์: 1 สี ตามแบบ   

  จ านวน: 50,000 ชิน้ แพค็ละ100 ชิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.งานผลิตสติก๊เกอร์ไลน์ หนูจุก 

  วัสดุ: PVC  ขาวมัน  

  ขนาด: 21x 29.7 cm ไดคัท 50 % 

  พมิพ์: 4 สี ตามแบบ   

  จ านวน: 50,000 ชิน้ แพค็ละ100 ชิน้ 

 

 

 

 

 

 



7.งานผลิตสติก๊เกอร์บ้านนีรั้กกันดี 

  วัสดุ: PVC  ขาวมัน  

  ขนาด: 10.7 x 10.8 cm ไดคัท 50 % 

  พมิพ์: 4 สี ตามแบบ   

  จ านวน: 50,000 ชิน้ แพค็ละ100 ชิน้ 

 

 

 

 

 

 

 



8.งานผลิตสติก๊เกอร์เหล้าเบียร์มันขม ดื่มนมดกีว่า 

  วัสดุ: PVC  ขาวมัน  

  ขนาด: 7.9 x 20.7 cm ไดคัท 50 % 

  พมิพ์: 2 สี ตามแบบ   

  จ านวน: 50,000 ชิน้ แพค็ละ100 ชิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.งานผลิตสติก๊เกอร์ห้ามดื่มบนรถ 

  วัสดุ: PVC  ขาวมัน  

  ขนาด: 27.9 x 10.5 cm  

  พมิพ์: 2 สี ตามแบบ   

  จ านวน: 50,000 ชิน้ แพค็ละ100 ชิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.งานผลิตสติ๊กเกอร์โตมาด้วยน า้นม  อย่าเสียคนด้วยน า้เมา 

  วัสดุ: PVC  ขาวมัน  

  ขนาด: 27.0 x 10.2 cm  

  พมิพ์: 2 สี ตามแบบ   

  จ านวน: 50,000 ชิน้ แพค็ละ100 ชิน้ 

 

 

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

1. เน่ืองด้วยแผนงานอยู่ระหว่างการท าสัญญาโครงการ ท าให้ได้รับเงนิทุนล่าช้า อาจไม่สามารถจ่ายค่าผลิตสื่อ

รณณงค์ ภายใน เดือนมีนาคม 2558 ได้ ดังนัน้ ทางแผนงานขอช าระค่าผลิตสื่อรณรงค์ภายในวนัที่ 25 เมษายน 

2559  

2. ก าหนดส่งสนิค้าทุกชนิดและทุกชิน้ภายใน วันทที่ 25  มี.ค. 2559 

3. ถ้าได้รับเลือกการว่าจ้างต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างตามเงื่อนไข เบีย้ปรับ 

และข้อตกลงอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ 

4. ส่งใบเสนอราคาตามรายการ มาที่โทรสาร 0-2948-3302 หรือ e-mail : thanarat.sae@gmail.com,, 
Arunee.suriya@gmail.com 

แผนงานสนับสนุนประชาคมจงัหวดัลดปัจจัยเสี่ยง ถงึคุณ ธนรัชต์ แสนสุข หรือ คุณอรุณี  สุริยะ (086-6565758) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดัซือ้ เบอร์โทรศัพท์  0-2948-3300 ต่อ 23  

 

หลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือก 

 ในการตดัสินการจดัซือ้จดัจ้างวิธีคดัเลือก หรือในการท าสญัญาหรือข้อตกลงการซือ้หรือจ้าง สคล. 

มีสิทธิตอ่รอง หรือให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง รายละเอียดของแผนงาน สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอแผนงานได้ 

 สคล. ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาใดราคาหนึง่ หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และ

อาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือประเภท หรือเฉพาะรายการใด หรืออาจจะยกเลือกการจดัซือ้

จดัจ้างโดยไมพ่ิจารณาคดัเลือกก็ได้ ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของ สคล. และเปา้หมาย

ของงานเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ สคล. เป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆ มิได้ 

 ในกรณีท่ีผลงานของผู้ เสนอราคาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เปา้หมาย ทาง สคล. มีสิทธ์ิยกเลิกการคดัเลือก 

และจะคดัเลือกจากผู้ เสนอราคารายอ่ืนหรือประกาศผู้ เสนอราคารายใหมไ่ด้ 

mailto:thanarat.sae@gmail.com

