
แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง  

 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จ านวน ๗ เรื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 

    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 

    3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    ณ วันที่   12 พฤศจิกายน 2561         

  เป็นเงิน 1,166,666.66 บาท 
  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)  

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

  ใช้ราคาตลาด  โดยสืบราคาจากผู้รับจ้าง จ านวน ๓ ราย   
  1. บริษัท วี.เอ.ริช โปรดักชั่น จ ากัด 
  2. บริษัท เวิร์คแวนเทจ จ ากัด 
  3. บริษัท เบลล์ มีเดีย เอเจนซี่ จ ากัด 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

  นางสาววิไล  ชูเกียรติศิริ   นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
  นางนิรันตา  ศรีบุญทิพย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
  นายกฤษกร  คนหาญ   นักวิชาการเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตสื่อวีดีโอเรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
 

1. ความเป็นมา 
 ตามที่กรมควบคุมโรคได้อนุมัติโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ประจ าปี 2562 แล้วนั้น ในการด าเนินการโครงการดังกล่าวก าหนดให้มีกิจกรรมการผลิตสื่อเรื่อง
โรคและภัยสุขภาพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
ป้องกันควบคุมโรคผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม กลุ่มพัฒนา
วิชาการ และเทคโนโลยีการสื่อสารจึงขอจัดจ้างการผลิตสื่อวีดีโอเรื่องโรคและภัยสุขภาพใน ครั้งนี้ 

 

2. วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการสื่อสารให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 2 เพ่ือสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในการส่งต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 
 3 เพ่ือเพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางในการเผยแพร่สื่อดิจิทัลที่หลากหลาย 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย    ประชาชนทั่วไป 
 

4. งบประมาณในวงเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 800,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  
 

5. ขอบเขตของกิจกรรมการด าเนินงาน 
5.1 ผลิตสื่อวีดีโอมัลติมีเดียความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาท ีจ านวน 7 เรื่อง 

(1) เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
(2) เรื่อง อันตรายจากเห็ดพิษ 
(3) เรื่อง โรคหูดับ 
(4) เรื่อง การติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) 
(5) เรื่อง โรคไวรัสตับอักเสบ 
(6) เรื่อง โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 
(7) เรื่อง โรคหัวใจขาดเลือด 

5.2 บันทึกวีดีโอมัลติมีเดียลงแผ่น DVD แบบปั้มหน้าแผ่นพร้อมซองกระดาษขาว จ านวนไม่น้อยกว่า
เรื่องละ 500 แผ่น 

5.3  ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีโอมัลติมีเดีย 
 5.3.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อวีดีโอมัลติมีเดีย โดยการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Fanpage   
                “กดดู รู้โรค” โดยการ boost post โดยต้องมีผู้อ่านไม่น้อยกว่า 10,000 คน ในแต่ละเรื่อง 

5.3.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อวีดีโอมัลติมีเดีย โดยการเผยแพร่ผ่านทาง Youtube Channel      
     “กดดู รู้โรค” โดยให้มีผู้รับชม (View) ไม่น้อยกว่า 5,000 View ในแต่ละเรื่อง 

5.4 กรมควบคุมโรคขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดหัวข้อเรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เกิดโรคและกิจกรรมของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้กรมจะเป็นผู้ก าหนดและจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ 
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5.5 ผู้รับจ้างจะต้องน าแผนการด าเนินงานเผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง Social Media ตามที่ระบุในข้อ ๑ 
ที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ น าไปด าเนินการ พร้อมน าไปเผยแพร่ และต้องให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปเผยแพร่ 

5.6 จัดส่งแผ่น DVD ไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามแผนกระจายสื่อที่ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ก าหนด (โดยรวมค่าจัดส่ง) 

5.7 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทางวิชาการ รูปแบบ เสียงพากษ์ 
ก่อนการผลิตทุกเรื่อง โดยจะต้องน าส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุล่วงหน้าก่อนการผลิตอย่างน้อย 15 วัน 

 

6. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 6.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 40 
 6.2 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 60 
 โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
 

ผลงาน คะแนนเต็ม 
พิจารณาจากลักษณะงาน    

6.2.1 จัดท าตัวอย่างสคริปต์(Script)และสตอรี่บอร์ด(Storyboard) 
การจัดท าวีดีโอมัลติมีเดียเรื่องโรคตับอักเสบ ความยาวไม่น้อยกว่า 
2 นาที ซึ่ งเนื้อหาที่น าเสนอจะต้องมีความน่าสนใจ  มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องถูกต้องตามหลักวิชาการ  

60 

6.2.2  มีผลงานการผลิตสื่อวีดีโอมัลติมีเดียให้กับหน่วยงาน
ราชการ/ กระทรวงสาธารณสุข/ องค์กรภาครัฐ โดยมีหนังสือรับรอง
หรือสัญญาจ้างรับรอง 

20 

6.2.3  มีแผนการด าเนินงาน และแผนการเผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง 
Social Media 

20 

รวม 100 
 

 
๗. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
 กรมควบคุมโรค โดยส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง
จ านวน 3 งวด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงาน ดังนี้ 

7.1 หนังสือส่งมอบงาน   จ านวน  1  ชุด 
7.2 ใบแจ้งหนี้  จ านวน  1  ชุด 
7.3 แผ่น DVD ไฟล์งานต้นฉบับจ านวน 7 เรื่องๆ ละ 3 แผ่น 
7.4 แผ่น DVD สื่อวีดีโอมัลติมีเดีย จ านวน 7 เรื่องๆ ละ 500 ชุด พร้อมหลักฐานการส่งแผ่น DVD  

ไปยังหน่วยงานที่ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพก าหนด 
7.5 รายงานการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel 
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7.6 การเบิกจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวด รวม 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 15 มีนาคม 2562 ส่งมอบงานไม่น้อยกว่า  
2 เรื่อง ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562  โดยเบิกจา่ยเงินค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินที่จ้าง 

งวดที่ 2  ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562 ส่งมอบงานไม่น้อยกว่า 
3 เรื่อง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 40 ของวงเงินที่จ้าง 

งวดที่ 3  ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 - 15 สิงหาคม 2562 ส่งมอบงานที่เหลือ
ทั้งหมดภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินที่จ้าง 

 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562 


