บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร.1220
ที่ กษ ๐๘๐๒/3420
วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕60
เรื่อง แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตําแหน่งว่าง

เรียน ผอ.สํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สพด.
ตามที่กรมฯ เห็นชอบให้ย้าย นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ คุณวุฒิ บธ.ม. (ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 34 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.
ไปดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 30 กลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ
ส่วนราชการเดิม ที่ว่าง เนื่องจาก ตําแหน่งที่ดํารงอยู่กับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน
ซึ่งต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ประเมินผลงาน นั้น
บัดนี้ นางสาวสิริบังอรฯ ได้ส่งเอกสารประกอบการประเมินเพื่อย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ว่าง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน
เรื่ อ ง จั ด จ้ า งโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้เกษตรกร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโดยวิธีสอบราคา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้ดําเนินการ
1. นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ มีหน้าที่
วางแผน กําหนดขอบเขต และเขียนโครงการที่จะดําเนินการจัดจ้าง และดําเนินการจัดจ้างผลิตข่าวและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีสอบราคา ตามกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จนถึงการทําสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติงาน 80 %
2. นายพจน์ วิจินตโสภณ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่ ม
เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ มี ห น้ า ที่ ให้ คํ า ปรึ ก ษา ตรวจทาน ตรวจสอบข้ อ มู ล โครงการและข้ อ มู ล ที่ จ ะ
ดําเนินการจัดจ้าง ปฏิบัติงาน 20 %
ฉะนั้ น หากผู้ ใ ดประสงค์ จ ะทั ก ท้ ว งชื่ อ ผลงานที่ ซ้ํ า ซ้ อ น หรื อ การลอกเลี ย นผลงานหรื อ สั ด ส่ ว นของผลงาน
ให้ยื่นคําทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน หากพ้นกําหนดดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดทักท้วง กองการเจ้าหน้าที่จะได้ดําเนินการ
ส่งเอกสารประกอบการประเมินให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียด
สรุปผลงานที่เสนอประเมิน ได้ที่ http://www.ldd.go.th/WEB_PSD/default.html
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวอุษา ทวีแสง)
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

สรุปผลงาน ผลปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
ชื่อ - สกุล นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต

ตําแหนง นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ

กลุม เผยแพรและประชาสัมพันธ

สํานักงานเลขานุการกรม

ชื่อผลงาน จัดจางโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูการพัฒนาที่ดิน เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร ผาน
สื่อสิ่งพิมพและกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโดยวิธีสอบราคา
ทะเบียนวิชาการเลขที่ (ถามี)

-

วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด หาผู รั บ จ า งมาดํ า เนิ น การผลิ ต ข า วและเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูการพัฒนาที่ดิน เพื่อสรางความเขมแข็งให
เกษตรกรผานสื่อสิ่งพิม พและกิจ กรรมสื ่อมวลชนสัญ จร ซึ่งจะเปน การเผยแพรและประชาสัมพัน ธผ ลการ
ดํ าเนิ น งาน ความก าวหน า ในโครงการต า งๆ และผลสําเร็จ โครงการต างๆ ของกรม รวมทั้ งเป น การสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกรมฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 31 สิงหาคม 2559
สถานที่ดําเนินการ กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
จัดจางโครงการสงเสริมและพัฒ นาความรูการพัฒนาที่ดิน เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร
ผานสื่อสิ่งพิมพและกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยวิธีสอบราคา
๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กลุ ม เผยแพรแ ละประชาสัม พัน ธ สํ า นัก งานเลขานุก ารกรม ไดรับ มอบหมายใหรับ ผิด ชอบ
งานดานประชาสัมพันธ จึงมีความตองการจัดจางผลิตขาวและเผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธนโยบายของกรมฯ ผลงานวิจัยตางๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
งานโครงการสําคัญ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณและกรมพัฒ นาที่ดินตลอดจนการเขาถึงการ
บริการขอมูลขาวสารตางๆ ในโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูการพัฒนาที่ดิน เพื่อสรางความเขมแข็งให
เกษตรกร ผา นสื ่อ สิ ่ง พิม พแ ละกิจ กรรมสื ่อ มวลชนสัญ จร จึง ดํ า เนิน การขอสนับ สนุน งบประมาณเพื ่อ
ประชาสัม พัน ธ จากกรมฯ เพื ่อ ใหก รมฯ เห็น ชอบ/อนุม ัต ิโ ครงการฯ และสนับ สนุน งบประมาณเพื ่อ จะ
ดําเนินการจัดจาง ซึ่งกอนที่จะดําเนินการจัดจางจะตองพิจารณาวาโครงการที่จะจัดจางมีวงเงินเทาใด และ
จะดําเนินการจัดจางดวยวิธีใด
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เมื่ อพิ จ ารณาจากโครงการฯ ที่ต องจัดจางทั้งสิ้น 1 โครงการ ในวงเงิน 1,890,000.-บาท
ซึ่งการจัดจางครั้งนี้มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จึงดําเนินการจัดจางโดยวิธี
สอบราคา โดยดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๘(๒) และที่แกไข
เพิ่มเติมขอ ๒๐ และ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามตาราง ปปช. 07
๒. การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จ า ง กอ นที่ จ ะดําเนิ น การจั ดซื้อจัด จางต องจัด ทํารายงานเสนอ
หัวหนาสวนราชการตามรายงานขอซื้อขอจาง ขอ ๒๗ ดังนี้
- เหตุผ ลและความจําเปน ที ่ตอ งจาง เพื ่อเผยแพรและประชาสัม พัน ธน โยบายของกรมฯ
ผลงานวิจัยตางๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของกิจกรรมงานโครงการสําคัญ ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณและกรมพัฒนาที่ดินตลอดจนการเขาถึงการบริการขอมูลขาวสารตางๆ
- รายละเอียดของโครงการที่จะจาง
๑. ผลิตและเผยแพรขาว จํานวน ๓๐ ขาว หรือเดือนละ ๒ ขาว ลงเผยแพรทางหนังสือพิมพ
เชน ไทยรัฐ หรือ เดลินิวส หรือ คมชัดลึก หรือ ขาวสด หรือ แนวหน า หรือ ไทยโพสต หรือ มติชน หรือ
ประชาชาติธุรกิจ หรือ สยามธุรกิจ หรือ ผูจัดการรายวัน หรือบานเมือง เปนตน เผยแพรขาวละไมนอยกวา ๒
ฉบับ ตามรายชื่อหนังสือพิมพดังกลาว รวมเผยแพรทั้งสิ้น ๖๐ ฉบับ
2. ผลิตและเผยแพรบทความ ขนาดไมนอยกวา ๕๐ คอลัมนนิ้ว จํานวน ๑๖ บทความ/เรื่อง
ลงเผยแพรทางสื่อหนังสือพิมพ เชน ไทยรัฐ หรือ เดลินิวส หรือ คมชัดลึก หรือ ขาวสด หรือ แนวหนา หรือ
ไทยโพสต หรือ ผูจัดการรายวัน หรือ มติชน หรือ ประชาชาติธุรกิจ หรือ สยามธุรกิจ หรือ บานเมือง เปนตน
เผยแพรเดือนละไมนอยกวา ๒ เรื่อง เรื่องละไมนอยกวา ๒ ฉบับ ตามรายชื่อหนังสือพิมพดังกลาว รวมการ
เผยแพรทั้งสิ้น ๓๒ ฉบับ (โดยบทความที่ลงเผยแพรจํานวน ๘ บทความ/เรื่อง ตองเผยแพรผานหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ หรือ เดลินิวส หรือ คมชัดลึก หรือ ขาวสด หรือ มติชน)
3. ผลิตและเผยแพรภาพขาว จํานวน ๒๐ ภาพขาว หรือเดือนละ ๒ ภาพขาว ลงเผยแพรใน
หนังสือพิมพ เชน ไทยรัฐ หรือ เดลินิวส หรือ คมชัดลึก หรือ ขาวสด หรือ แนวหนา หรือ ไทยโพสต หรือ มติ
ชน หรือ ประชาชาติธุรกิจ หรือ สยามธุรกิจ หรือ ผูจัดการรายวัน หรือ บานเมือง เปนตน เผยแพรภาพขาวละ
ไมนอยกวา ๒ ฉบับ ตามรายชื่อหนังสือพิมพดังกลาว รวมเผยแพรทั้งสิ้น ๔๐ ฉบับ
4. นําเสนอสกูปพิเศษโดยสัมภาษณผูบริหารกรมพัฒนาที่ดิน ลงเผยแพรผานสกูป หนา ๑
และมีเนื้ อหาขาวที่ ต อจากสกูป หน า ๑ เนื้ อที่รวมกัน แลวขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ คอลั มน นิ้ ว เผยแพรทาง
หนังสือพิมพเชน ไทยรัฐ หรือ เดลินิวส หรือ คมชัดลึก จํานวนไมนอยกวา ๒ ครั้ง
5. ผลิ ตและเผยแพรข าว ขนาดไมน อ ยกวา ๒๐ คอลั มน นิ้ ว จํ านวนไม น อยกว า๔๐ ครั้ ง
เผยแพรทางหนังสือพิมพที่มีวางจําหนายทั่วประเทศอยางทั่วถึง เชน ไทยรัฐ หรือ เดลินิวส หรือ แนวหนา หรือ
คมชัดลึก หรือมติชน เปนตน
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6. ผลิตโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อหนังสือพิมพ ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา ๑๒๐ คอลัมนนิ้ว
พรอมทําการเผยแพรทางสื่อหนังสือพิมพ เชน ไทยรัฐ หรือ เดลินิวส หรือ คมชัดลึก หรือ มติชน หรือ ขาวสด
หรือ แนวหนา จํานวนไมนอยกวา ๔ ครั้ง
7. ผลิตและเผยแพรบทความทางหนังสือนิตยสารที่ เนนกลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร
ทั่ ว ไป ขนาดไม น อ ยกว า ๑ หน า พิ ม พ ๔ สี จํ านวนไม น อ ยกว า ๔ ครั้ ง เช น นิ ต ยสารเกษตรโฟกั ส หรื อ
นิตยสารไมลองไมรู หรือ นิตยสารชองทางทํามาหากิน หรือ นิตยสารรักษเกษตร หรือ นิตยสารเทคโนโลยี
ชาวบาน เปนตน
8. จัดทําสรุปขาวประจําวัน Clipping ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ ขาวของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ที่เกี่ยวของจากหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ วันละไมนอยกวา ๖ ฉบับ โดยจัดทําเปนเอกสารสงกรม
พัฒนาที่ดิน จํานวน ๒ ชุด ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. ทุกวันทําการ และจัดสงไฟลขอมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล
PDF หรือ File ภาพอื่น ๆ ใหกรมพัฒนาที่ดินในแตละวันดวย โดยการสรุปขาวประจําวันชวงวันหยุดราชการ
ใหจัดสงในวันแรกของวันเปดทําการ (ตลอดอายุสัญญา)
9. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) จํานวน ๑ ครั้ง เปนการเดินทาง ไป-กลับ
โดยเครื่องบิน ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน เปนการนําคณะสื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่อนิตยสาร
วารสาร และสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวนไมนอยกวา ๑๒ คน เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการตาง ๆ ของกรม
พัฒนาที่ดิน และนําผลสําเร็จของการดําเนินโครงการมาทําการขยายผลการปฏิบัติ เผยแพรและประชาสัมพันธ
ผานทางสื่อชองทางตาง ๆ (ทั้งนี้สถานที่และกําหนดการเดินทางเปนไปตามวันเวลาที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด)
- ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที ่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ ราคาจัดจาง 1,890,000.-บาท
- วงเงินที่จะจาง รวม 1 รายการ เปนเงิน 1,890,000.-บาท
- กําหนดเวลาสงมอบงาน ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ เปนเวลา 240 วัน
- ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ (ขอ ๓๔ ในการดําเนินการ
ซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ แตในการ
ดํ า เนิน การสอบราคาจา งครั ้ง นี ้ จะมีค ณะกรรมการ ๒ ชุด คือ คณะกรรมการเปด ซองสอบราคาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งแตละคณะจะประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย
๒ คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป)
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
๑. นายพจน วิจินตโสภณ

นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ ประธานกรรมการ

๒. นางปทุมมาส แกวประภา เจาพนักงานธุรการอาวุโส

กรรมการ
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๓. นายพีรฉัตร ทองมารัตน นายชางศิลปชํานาญงาน

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต นักวิชาการเผยแพรชาํ นาญการ ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นางสาวชนิษฎา กลาหาญ นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ กรรมการ
๓. หลังจากดําเนินการจัดทํารายงานขอซื้อขอจางเสร็จเรียบรอยแลว ก็นําเสนอตอหัวหนาสวน
ราชการ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีสอบราคาตามรายละเอียดในรายงานขอจาง พิจารณาลงนาม
ในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาลงนามในประกาศสอบราคา และพิจารณาลงนามในเอกสารสอบราคา
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง สอบราคาจางผลิตขาวและเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 1
โครงการ ( ขอ ๔๐ เอกสารสอบราคาจะประกอบดวย
(๑) คุ ณ ลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ ต องการซื้ อและจํ านวนที่ ต องการหรื อรู ป แบบรายการ
ละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง
(๒) คุ ณสมบั ติของผูเขาเสนอราคาซึ่ งจะต องมี อาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(๓) ในกรณี จําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาลอก หรือแบบรูปและรายการ
ละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและ
เหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น
(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย
(๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวยหรือตอรายการ
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ใน
กรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข
และตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอ
ราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
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(๙) กําหนดสถานที่สงมอบงานและวันสงมอบ
เปดซองสอบราคา

(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา

(๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการจาหนาถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง โดยใหสง
เอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
(๑๒) กํ าหนดเงื่อ นไขในการสงวนสิท ธิ์ที่จ ะถือ วาผูที่ ไม ไปทํ าสัญ ญาหรือขอ ตกลงกั บ ทาง
ราชการ เปนผูทิ้งงาน
(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวางหลักประกัน
สัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒ **ขอ ๑๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาใหใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
- เงินสด
- เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอน
วันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
- หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
- หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมให ใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.
กําหนด
- พันธบัตรรัฐบาลไทย
**ขอ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑ ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอย
ละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น
(๑๔) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี)
และอัตราคาปรับ
(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ
และสวนราชการทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา)
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๔. เมื่อหัวหนาสวนราชการอนุมัติและลงนามในประกาศสอบราคาแลว ใหดําเนินการจัดทํา
ประกาศเรียกสอบราคา พรอมทั้งกําหนดวันรับเอกสารและวันยื่นซองเสนอราคาตลอดจนวันเปดซองเอกสาร
เสนอราคาเพื่อแจกจายใหกับผูมีอาชีพรับจางดําเนินการดังกลาว มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๑๐ วัน ซึ่งในชวง
เวลาขางตน เจาหนาที่พัสดุจะรับซองใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาโดยไมเปดซองใบเสนอราคาของ
ผูเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเปดซองสอบราคาหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจะทําหนาที่เก็บรักษาซองเสนอราคาทุก
รายและเมื่ อ ถึ งกํ าหนดวั น เป ด ซองสอบราคาก็ จ ะส งมอบซองเสนอราคาพร อ มทั้ งรายงานผลการรั บ ซอง
ตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อจะไดดําเนินการเปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาของผูเสนอ
ราคาทุกรายโดยเปดเผยตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกรายแลวใหกรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาใบเสนอราคา แคตตาลอก หรือรูปแบบและรายการละเอียดคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตรงตาม
เงื่อนไขที่ไดประกาศไวในเอกสารสอบราคา ซึ่งจากการสอบราคาครั้งนี้ มีผูยื่นซองเสนอราคาจํานวน 4 ราย
คือ 1.บริษัท มี เดีย ไบรท จํากั ด 2. บริษัท เบสท ควอลิตี้ ซิสเต็ม จํากัด 3. บริษัท เอ เอส วี อินเตอรกรุป
จํากัด และ 4. บริษัท พี จี เอ็น แอ็ด แอนด มีเดีย จํากัด ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายแลวปรากฏวา ผูผานการตรวจสอบเอกสาร จํานวน 2 ราย คือ
1. บริษัท มีเดียไบรท จํากัด
2. บริษัท เบสท ควอลิตี้ ซิสเต็ม จํากัด
แตเนื่องจากจะตองมีการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนกอน
โดยจะคัดเลือกผูเสนอราคาที่ไดรับคะแนนตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป เปนผูผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอดาน
เทคนิค ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวปรากฏผลดังนี้
1. บริษัท มีเดียไบรท จํากัด ไดคะแนน 83.5 คะแนน
2. บริษัท เบสท ควอลิตี้ ซิสเต็ม จํากัด ไดคะแนน 80.5 คะแนน
ดังนั้น จึงมีผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค คือ
1. บริษัท มีเดียไบรท จํากัด เสนอราคา 1,850,000 บาท
กําหนดยืนราคา 90 วัน กําหนดสงมอบงาน 240 วัน
2. บริษัท เบสท ควอลิตี้ ซิสเต็ม จํากัด เสนอราคา 1,870,000 บาท
กําหนดยืนราคา 90 วัน กําหนดสงมอบงาน 240 วัน
คณะกรรมการฯ ได พิจารณาผู เสนอราคา 2 ราย คือ บริษัท มีเดี ยไบรท จํ ากัด และบริษัท เบสท ควอลิตี้
ซิสเต็ม จํากัด แลวเห็นวา บริษัททั้งสองมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข ในประกาศฯ ทุกประการ โดยบริษัท
มีเดียไบรท จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงินงบประมาณ จึงเห็นสมควรรับราคาของ บริษัท มีเดีย
ไบรท จํากัด เปนเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ไดแกไขเพิ่มเติมขอ 18 (2) และขอ 20 จางโดย
วิธีการสอบราคา
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๕. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจางผลิตขาวและเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อ
สิ่งพิ มพ โครงการสงเสริมและพัฒ นาความรูก ารพัฒ นาที ่ดิน เพื่อสรางความเขม แข็งใหเกษตรกรผานสื ่อ
สิ่งพิมพและกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จํานวน 1 โครงการ เสนอตอหัวหนาสวนราชการหรือผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ และจัดทําสัญญาจางตอไป
ตามการจัดสรรครั้งที่ 629 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 1,850,000.-บาท
ผูดําเนินการ นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
ดําเนินการในฐานะ ผูรับผิดชอบดําเนินการ
รับผิดชอบ 80 %
มีหนาที่ วางแผน กําหนดขอบเขต และเขียนโครงการที่จะดําเนินการจัดจาง และดําเนินการจัด
จ า งผลิ ต ข าวและเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ สิ่ งพิ ม พ โดยวิ ธี ส อบราคา ตามกระบวนการขั้ น ตอน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงการทําสัญญาจาง และเบิกจายเงิน
ผูดําเนินการ นายพจน วิจินตโสภณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
ดําเนินการในฐานะ ผูกํากับดูแลการดําเนินการ
รับผิดชอบ 20 %
มีห นาที่ ใหคําปรึกษา ตรวจทาน ตรวจสอบขอมูล โครงการและขอมู ลที่ จะดําเนิ นการจัด จาง
ปฏิบัติงาน 20 %
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการจัดจางโครงการสงเสริมและพัฒ นาความรูการพัฒ นาที่ดิน เพื่อสรางความ
เข ม แข็ ง ให เ กษตรกร ผ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละกิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ญ จร โดยวิ ธี ส อบราคา จะเห็ น ได ว า
การดําเนินการจัดจางฯ โดยวิธีสอบราคา มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งตองดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งมีการดําเนินการที่เปดเผย โปรงใสและเปดโอกาสใหมี
การแขงขันราคากันอยางเปนธรรม ซึ่งสงผลใหไดผูรับจางที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ราคาต่ําสุด และไม
เกินวงเงินงบประมาณ ซึ่งก็จะสงผลใหงานผลิตขาวและเผยแพรประชาสัมพั นธผานสื่อสิ่งพิมพ ในโครงการ
สงเสริมและพัฒนาความรูการพัฒ นาที่ดิน เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร ผานสื่อสิ่งพิมพและกิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจร บรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร

