
 

ประกาศส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

เร่ือง ประกวดราคาจดัซ้ือจดัจา้งส่ือรณรงค ์ประจ าปี  2564  ภายใต ้  โครงการสนบัสนุนส่ือรณรงคง์ด

เหลา้เขา้พรรษาปี 2564 

โดยส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ มีความประสงคจ์ดัซ้ือจดัจา้งเพื่อผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อ

รณรงคล์ดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลเขา้พรรษา ประจ าปี 2564 

ก าหนดยืน่เสนอราคา ระหวา่งวนัท่ี  13  พฤษภาคม พ.ศ.2564  –   22  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 และ

ประกาศผลการสอบคดัเลือก ภายในวนัท่ี  25   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ทาง เวบไซต ์www.stopdrink.com  

และ www.sdnthailand.com รายการมี ดงัน้ี 

1.งานผลติแบนเนอร์“ส่ือรักให้พกัเหล้า” 

 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง  หนา 0.35 มม. 

 ขนาด : 1*3 เมตร เจาะตาไก่บน 4 จุด ,ล่าง 4 จุด เย็บร้อยเชือกซ้าย-ขวายาวด้านละ 1 เมตร  

 พมิพ์:  4 สี ตามแบบ(เสนอราคาได้ท้ัง 2 วิธี แบบ  inkjet และ silk screen)  

Package : แพค็ถุงพลาสติก 1 ผืน/ถุง และมัดรวม 10 ผืน/1มัด 

 จ านวน: 10,000 ผืน  

           

***Art work อาจจะมีการปรับแบบอกีคร้ังตามความเหมาะสม 

เลขที่ ซ.03 /2564 

 
 
 

 

http://www.stopdrink.com/


3. งานผลติสติ๊กเกอร์ “ส่ือรักให้พกัเหล้า” 

 วัสดุ: PVC ขาวเงา   เคลือบยูวี 

 ขนาด:  เส้นผ่าศูนย์กลางจากซ้ายไปขวา  15 cm. 

พมิพ์:  ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ 

Package : แพค็ 100 แผ่น/ห่อ 

จ านวน : 350,000  แผ่น  

 

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอกีคร้ังตามความเหมาะสม 

4. งานผลติสติ๊กเกอร์ “ส่ือรักให้พกัเหล้า” 

 วัสดุ: PVC ขาวเงา  เคลือบยูวี 

 ขนาด:  15 *15  cm. 

พมิพ์:  ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ   

Package : แพค็ 100 แผ่น/ห่อ 

จ านวน : 350,000  แผ่น  

     

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอกีคร้ังตามความเหมาะสม 



5. งานผลติป้ายตั้งโต๊ะ“งดเหล้าเข้าพรรษา” 

 วัสดุ: พ ีพบีอร์ด 4 mm. พร้อมขาตั้ง 

 ขนาด:  20*23 cm.  

พมิพ์: สกรีน  4 สีหรือพมิพ์ Sticker Mount  ไดคัทตามแบบ 

Package : แพค็ 20 ชิ้น/ห่อ 

จ านวน : 2,000  แผ่น 

   

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอกีคร้ังตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



6.งานผลติเส้ือยืดคอกลมสีขาว “ส่ือรักให้พกัเหล้า” 

 วัสดุ: ผ้าไมโครโพลลีายเม็ดข้าวสาร 

ขนาด:  size  S , M, L, XL, XXL,XXXL 

 พมิพ์: พมิพ์ Sublimation  4 สี  2 ด้าน  ตามแบบ 

Package : แพค็ถุงพลาสติก 1 ตัว/ถุง ,มัดรวม 10 ตัว/1มัด  และ แพค็รวม 100 ตัว/ถุง 

 จ านวน :  30,000 ตัว 

***ขนาดรอบอกแต่ละไซด์   S=36 ,M=38, L=40, XL=42, XXL=44, XXXL=46 

***ส่งตัวอย่างผ้าพร้อมใบเสนอราคา 

                  

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอกีคร้ังตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



7.งานผลติหน้ากากอนามัย  “ เข้าพรรษา +ส่ือรักให้พกัเหล้า” 

 วัสดุ: ผ้า  COTTON หรือผ้ามัสลนิหรือเทียบเท่าหน้ากากตัวอย่าง 

ขนาด:  14*24cm. จากซ้ายไปขวา ทรง3D เข้ารูปทรงหน้า พร้อมสายคล้อง 

 พมิพ์: พมิพ์สกรีน  4 สี  ตามแบบ 

Package : แพค็ถุงพลาสติก 1 ชิ้น/ถุง, แพค็รวม 10 ชิ้น/ถุง และและ แพค็รวม 100 ชิ้น/ถุง 

 จ านวน :  25,000  ชิ้น 

                           

 

***ส่งตัวอย่างเน้ือผ้าพร้อมใบเสนอราคา                  

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอกีคร้ังตามความเหมาะสม 

 

 

 



8.งานผลติหน้ากากอนามัย  “ เข้าพรรษา +ส่ือรักให้พกัเหล้า ” 

 วัสดุ: ผ้าไนลอน ผสมสแปนเด็กซ์ หรือเทียบเท่าตัวอย่าง  

ขนาด:  14*24cm. จากซ้ายไปขวา ทรง3D เข้ารูปทรงหน้า 

 พมิพ์: พมิพ์ Sublimation  4 สี  ตามแบบ 

Package : แพค็ถุงพลาสติก 1 ชิ้น/ถุง, แพค็รวม 10 ชิ้น/ถุง และและ แพค็รวม 100 ชิ้น/ถุง 

 จ านวน :  25,000  ชิ้น 

 

 

***ส่งตัวอย่างเน้ือผ้าพร้อมใบเสนอราคา                  

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอกีคร้ังตามความเหมาะสม 

 

 

 



หมายเหต ุ

1.ก าหนดส่งสินค้าทุกชนิดและทุกชิ้นภายใน วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564  

*****ยกเว้นเส้ือและหน้ากากอนามัยส่งงานภายในวันท่ี 5 ก.ค.64 

2. ถ้าได้รับเลือกการว่าจ้างต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างตามเง่ือนไข เบีย้ปรับ 

และข้อตกลงอ่ืนๆให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ 

3. ย่ืนซองใบเสนอราคาพร้อมเอกสารใบรับรอง,ภพ.20,ส าเนาบัตรประจ าประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงนามในสัญญา 

ภายใต้ โครงการสนับสนุนส่ือรณรงค์งดเหล้าพรรษาปี 2564  ถึง  คุณอรุณี  สุริยะ (086-6565758) เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายจัดซ้ือ เบอร์โทรศัพท์  0-2948-3300 ต่อ 23 หรือ E-mail:arunee_suriya@hotmail.com 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือก 

• ในการตดัสินการจดัซ้ือจดัจา้งวิธีคดัเลือก หรือในการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงการซ้ือหรือจา้ง สคล. 

มีสิทธิต่อรอง หรือใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง รายละเอียดของแผนงาน สภาพ ฐานะ หรือ

ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอแผนงานได ้

• สคล. ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาใดราคาหน่ึง หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้

และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือประเภท หรือเฉพาะรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยไม่พิจารณาคดัเลือกก็ได ้ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของ สคล. และ

เป้าหมายของงานเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของ สคล. เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ มิได ้

• ในกรณีท่ีผลงานของผูเ้สนอราคาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เป้าหมาย ทาง สคล. มีสิทธ์ิยกเลิกการคดัเลือก 

และจะคดัเลือกจากผูเ้สนอราคารายอ่ืนหรือประกาศผูเ้สนอราคารายใหม่ได ้

รับรองโดย   

           นายธีระ  วชัรปราณี          
(ผูจ้ดัการส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้) 


