
 

ประกาศส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจ าปี  2565  ภายใต้   โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาปี 2565 

โดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลต่อเนื่องเข้าพรรษา ประจ าปี 2565 

ก าหนดยื่นเสนอราคา ระหว่างวันท่ี  8 พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  –   14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 และ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  ทาง เวปไซต์ www.stopdrink.com  
และ www.sdnthailand.com รายการมี ดังนี้ 

1.งานผลิตแบนเนอร“์เจ้าภาพขอบคุณ งานบุญปลอดเหล้า” 

 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง  หนา 0.35 มม.หรือ 360 แกรม 

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

 พิมพ:์  :  4 สี ตามแบบ(เสนอราคา แบบพิมพ์  inkjet ) 

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

จ านวน: 2,000  ผืน 

                                   

***Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม 

2.งานผลิตแบนเนอร์“โครงการ งานศพงานเศร้าปลอดเหล้า” 

 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง  หนา 0.35 มม.หรือ 360 แกรม 
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 ขนาด : 1.5*0.70 เมตร เจาะตาไก่บน 3 จุด ,ล่าง 2 จุด เย็บร้อยเชือกซ้าย-ขวายาวด้านละ 1 เมตร 

 พิมพ:์  :  4 สี ตามแบบ(เสนอราคา แบบพิมพ์  inkjet ) 

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

จ านวน: 1,000  ผืน 

                 

  *** Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม 

3. งานผลิตแบนเนอร์ “ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่ม” 

 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง  หนา 0.35 มม.หรือ 360 แกรม 

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

 พิมพ:์  :  4 สี ตามแบบ(เสนอราคา แบบพิมพ์  inkjet ) 

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

จ านวน: 1,000  ผืน 

                             

*** Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม 

5.งานผลิตป้ายพีพี บอร์ด “พื้นท่ีเพื่อเด็กและเยาวชน” 

 วัสดุ: พีพี บอร์ด หนา 0.3 มิลลิเมตร 

ขนาด:    30 x 30 cm. 

พิมพ:์  ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ 



Package : แพ็ค 50 แผ่น/ห่อ 

จ านวน : 10,000  แผ่น  

              

***Art work อาจจะมีการปรับแบบอีกครั้งตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1.ก าหนดส่งสินค้าทุกชนิดและทุกชิ้นภายใน วันท่ี  15 ธันวาคม พ.ศ.2565  

2. ถ้าได้รับเลือกการว่าจ้างต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างตามเงื่อนไข เบี้ยปรับ 

และข้อตกลงอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ 

3. ยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมเอกสารใบรับรอง,ภพ.20,ส าเนาบัตรประจ าประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงนามในสัญญา 



ภายใต้ โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าพรรษาปี 2564  ถึง  คุณอรุณี  สุริยะ (086-6565758) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดซื้อ เบอร์โทรศัพท์  0-2948-3300 ต่อ 23 หรือ E-mail:arunee_suriya@hotmail.com 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

 ในการตัดสินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก หรือในการท าสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อหรือจ้าง สคล. มี
สิทธิต่อรอง หรือให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง รายละเอียดของแผนงาน สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอแผนงานได้ 

 สคล. ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาใดราคาหน่ึง หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือประเภท หรือเฉพาะรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ไม่พิจารณาคัดเลือกก็ได้ ตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของ สคล. และเป้าหมายของงานเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สคล. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

 ในกรณีท่ีผลงานของผู้เสนอราคาอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย ทาง สคล. มีสิทธิ์ยกเลิกการคัดเลือก และ
จะคัดเลือกจากผู้เสนอราคารายอ่ืนหรือประกาศผู้เสนอราคารายใหม่ได้ 

รับรองโดย   

                         นายธีระ  วัชรปราณี      

       ( ผู้จัดการส านักงานเครือข่ายองคก์รงดเหล้า) 

  


