เลขที่ ซ.02 /2565

ประกาศสานักงานเครื อข่ ายองค์กรงดเหล้า
เรื่ อง

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่ อรณรงค์ ประจาปี 2565 ภายใต้ โครงการสนับสนุนสื่ อรณรงค์งด
เหล้าเข้าพรรษาปี 2565
โดยสานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า มีความประสงค์จดั ซื้อจัดจ้างเพื่อผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์เพื่อ

รณรงค์ลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2565
กาหนดยืน่ เสนอราคา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทาง เวปไซต์ www.stopdrink.com และ
www.sdnthailand.com รายการมี ดังนี้
1.งานผลิตกระบอกน้า“ซุปเปอร์ พ่อ”
วัสดุ: พลาสติกใสชนิด PET ฝาเกลียวสีส้มพร้ อมมีเชื อกคล้อง
ขนาด : 550 - 600 มล.
พิมพ์: : ออฟเซ็ต 4 สี ตามแบบ
Package : แพ็คถุงพลาสติก 1 ชิ้น/ถุง และใส่ กล่องรวม 24-48 ชิ้น/1 กล่อง
จานวน: 10,000 ชิ้น

***Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม

2. งานผลิตเข็มกลัด “โพธิ์สัตว์ น้อย”
วัสดุ: ด้านหน้ าพลาสติก pvc ด้านหลังเป็ นแผ่ นอลูมิเนียมพร้ อมเข็มกลัด
ขนาด: 5.5 cm
พิมพ์: ออฟเซ็ต 4 สี ตามแบบ
Package : แพ็ค 100 ชิ้น/ห่ อ
จานวน : 20,000 ชิ้น

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม
3. งานผลิตออมสิน “ซุปเปอร์ พ่อ”
วัสดุ: เนื้อเหล็ก Tinplate
ขนาด: 83*135 cm.
พิมพ์: ออฟเซ็ต 4 สี ตามแบบ
Package : แพ็ค 24-48 ชิ้น/กล่อง
จานวน :10,000 ชิ้น

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม
5.การจัดซื้อ “เมล็ดพันธุ์ผัก”
คุณลักษณะ:เป็ นพืชผักสวนครัว มีระยะเวลาการปลูกไม่ เกิน 3 เดือน มีคุณภาพ เป็ นของใหม่ มีอายุ
การใช้ งานไม่ต่ากว่า 2 ปี
น้าหนัก: 10 กรัม
จานวน : 60,000 ซอง

6.งานผลิตสติ๊กเกอร์ “พอแล้ วเหล้า”
วัสดุ: PVC ขาวเงา เคลือบยูวี หนา 90 GSM
ขนาด: 15 x 5 cm.
พิมพ์: ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ
Package : แพ็ค 100 แผ่น/ห่ อ
จานวน : 100,000 แผ่ น

***Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม
7. งานผลิตสติ๊กเกอร์ “ซุปเปอร์ พ่อ”
วัสดุ: PVC ขาวเงา เคลือบยูวี หนา 90 GSM
ขนาด: 15 *15 cm.
พิมพ์: ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ
Package : แพ็ค 100 แผ่น/ห่ อ
จานวน : 100,000 แผ่ น

***Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
1.กาหนดส่ งสินค้ าทุกชนิดและทุกชิ้นภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565
2. ถ้าได้รับเลือกการว่าจ้ างต้องมีการเซ็นสั ญญาว่ าจ้ างระหว่ างผู้จ้างและผู้รับจ้ างตามเงื่อนไข เบีย้ ปรับ
และข้อตกลงอื่นๆให้ เป็ นไปตามสัญญาว่ าจ้ างทุกประการ
3. ยื่นซองใบเสนอราคาพร้ อมเอกสารใบรับรอง,ภพ.20,สาเนาบัตรประจาประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงนามในสั ญญา
ภายใต้ โครงการสนับสนุนสื่ อรณรงค์งดเหล้าพรรษาปี 2564 ถึง คุณอรุ ณี สุ ริยะ (086-6565758) เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายจัดซื้อ เบอร์ โทรศัพท์ 0-2948-3300 ต่อ 23 หรื อ E-mail:arunee_suriya@hotmail.com
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก
• ในการตัดสิ นการจัดซื้ อจัดจ้างวิธีคดั เลือก หรื อในการทาสัญญาหรื อข้อตกลงการซื้อหรื อจ้าง สคล.
มีสิทธิต่อรอง หรื อให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง รายละเอียดของแผนงาน สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอแผนงานได้
• สคล. ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาใดราคาหนึ่ง หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรื อประเภท หรื อเฉพาะรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยไม่พิจารณาคัดเลือกก็ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของ สคล. และ
เป้าหมายของงานเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ สคล. เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายใดๆ มิได้
• ในกรณีที่ผลงานของผูเ้ สนอราคาอยูใ่ นระดับต่ากว่าเป้าหมาย ทาง สคล. มีสิทธิ์ยกเลิกการคัดเลือก
และจะคัดเลือกจากผูเ้ สนอราคารายอื่นหรื อประกาศผูเ้ สนอราคารายใหม่ได้
รับรองโดย
นายธีระ วัชรปราณี
(ผูจ้ ดั การสานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า)

