
 
 
 

การเปดเผยราคากลางและการกําหนดราคากลางงานที่มิใชงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

โครงการจางผลิตส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร  และทําหนังสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
๑. โครงการ   จางผลิตส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร  และทําหนังสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา    
     (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)                                                                .   
     หนวยงานเจาของโครงการ    สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                                 . 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    ๗๓๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถวน)                 . 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘   เปนเงิน  ๗๓๐,๐๐๐.-บาท  (เจ็ดแสน 
      สามหม่ืนบาทถวน)  .       
๔.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
                                 - 
            
๕.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     ๕.๑               - 
     ๕.๒              - 
     ๕.๓               - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

รายละเอียดแนบทายโครงการจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร   
และทําหนังสือรายงานกิจการ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   

 

๑.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาดังกลาวโดยมีตัวอยางผลงานจางทางดานนี้เปนผลงานท่ีผานมาและ 
     สําเนาหลักฐานแสดงวัตถุประสงคยื่นพรอมเอกสารสอบราคาในวันยื่นซอง 
๒.  ผูเสนอราคาตองมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานประกาศสอบราคานีใ้นวงเงินไมนอยกวา  ๒๙๒,๐๐๐.-บาท 
      และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ 
๓. ผูเสนอราคาตองมีผูควบคมุงานผูเช่ียวชาญสําเรจ็การศึกษาในสาขานิเทศศาสตรวารสารศาสตร  ส่ือสารมวลชน        
     อักษรศาสตร  หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของอยางนอย ๑  คนสําเนาหลักฐานยื่นพรอมเอกสารสอบราคาในวันยื่นซอง         
     สอบราคา 
๔. ผูเสนอราคาจะตองมีรูปแบบรายละเอียดตวัอยางผลงานท่ีผานมาการทํางานมาแสดงและนําเสนอพรอมบรรยาย           
     ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาเปนเวลาประมาณ  ๒๐  นาที  ซ่ึงมีขอบเขตงานโดยสังเขป ไดแก        
     รูปแบบ  ขั้นตอนการดําเนินงาน ทีมถายทํา ถายภาพ ออกแบบ และวางรูปแบบ การเขียนเนื้อหา เรียบเรียง                 
     และรวบรวมขอมูล  พรอมจัดทํารูปเลมจัดพิมพและวางรูปแบบการทําส่ือวีดีทัศนไดครบถวนตามท่ีองคการบริหาร     
     สวนตําบลกําหนด  โดยผูเสนองานตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ   ๘๐  คะแนน จึงจะถือวาผานเกณฑ         
     การพิจารณาดังนี ้
หลักเกณฑการพิจารณาคะแนนขอเสนอทางดานเทคนิค 
 ๑.ดานเทคนิคการนําเสนอโครงสรางการจัดทํา     ๔๐  คะแนน 
    แนวคิดในการสรางสรรครูปแบบงานท่ีนาสนใจและครอบคลุมเนื้อหา 
     ชัดเจนตรงตามท่ีหนวยงานตองการ 
 ๒ .ความรูความสามารถในการผลิตงานดานส่ือส่ิงพิมพ และส่ือวีดีทศัน  ๒๐  คะแนน 
      ผูรับจางมีความรูความสามารถในการจดัทํางานส่ิงพิมพ และส่ือวีดีทัศน 
      สามารถบอกเลาขั้นตอนการดําเนินการได 
 ๓. การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานส่ือส่ิงพิมพ    ๑๐  คะแนน 
      มีรูปแบบงานพิมพ  ๔  สี  ท่ีสวยสดงดงาม และเนื้อกระดาษ 
      ของงานเปนวสัดุท่ีคุณภาพดีเหมาะสม และสอดคลอง 
      กับรูปแบบในการนําเสนอ 
 ๔.  การพิจารณารูปแบบคุณภาพของงานส่ือวีดทีัศน    ๑๐  คะแนน 
       รูปแบบงานมีแนวทางท่ีสอดคลองลงตัว 
       นําเสนอไดอยางเขาใจภายใตในเวลาท่ีจํากัด 
       พรอมจัดทํากลองใสวดีีทัศนสงมอบงาน ใหกับหนวยงานครบถวนสมบูรณ 
 ๕.  ตัวอยางผลงานทีเ่คยจัดทํา  ผลงานที่ผานมาของบริษัท    ๒๐  คะแนน 
       มีผลงานท่ีหลากหลายรูปแบบไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 
       ตาง ๆ ใหดําเนินการผลิต 
          รวมทั้งส้ิน  ๑๐๐  คะแนน 
 

/๕. หากผู... 



- ๒ - 
๕.  หากผูเสนอราคาไดรับคัดเลือกใหเปนผูจัดทําหนังสือรายงานกิจการ และส่ือวีดีทัศนกับทางหนวยงานผูเสนอราคา      
       จะตองดําเนินการดังนี ้

๕.๑   ผูรับจางตองออกแบบและจัดทําโครงสรางของหนังสือ (Concept และ Dummy)  จัดเก็บและรวบรวม 
         ขอมูล วิเคราะหและเรียบเรียงบทความจัดสงขอมูลรายละเอียดของเนื้อหาใหผูวาจางตรวจสอบ สัมภาษณ  
         และถายภาพคณะผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวนราชการ ภาพผลงานตามแผน    
          ยุทธศาสตร  ภาพสถานท่ีและบรรยากาศขององคการบริหารสวนตําบล 
๕.๒  ผูรับจางตองนําเสนอเนื้อหาท่ัวไปอ่ืนๆ ในโครงสรางของหนังสือ เชน สารบัญ บทบรรณาธิการ เปนตน 
๕.๓  ผูรับจางตองนําเสนอเนื้อหาตางๆ โดยเสนอรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาใน 
         โครงสรางของหนังสือ เชน บทสัมภาษณ ขาวสาร  
๕.๔  ผูรับจางตองใชภาษาท่ีงายตอความเขาใจ ไมเปนวิชาการเฉพาะดานมากเกิน และใชสํานวนท่ีสละสลวย 
         มีความถูกตองตามหลักภาษาไทย  
๕.๕  รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลตามรูปแบบและโครงสรางของหนังสือ 
๕.๖  ออกแบบรูปเลมและจัดทําอารตเวิรคท้ังเลมปรับแตงรูปภาพดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมจัดรูปแบบศิลป 
         (Art Work) ดีไซนการวางเนื้อหาและรูปภาพใหเกิดความสวยงามโดยจะตองสงรางตนฉบับสุดทายกอนพิมพ 
         ใหตรวจสอบและใหความเห็นชอบจึงสามารถนําไปจัดพิมพ 
๕.๗  ผูรับจางตองดําเนินการตกแตงภาพถายหรือถายรูปเพ่ิมเติมรวมถึงหาภาพประกอบท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดทํารูปเลม 
๕.๘  ผูรับจางตองประสานงานเพ่ือหารือและแกไขปญหาในการจัดทําหนังสือทุกขัน้ตอนเพ่ือใหการดําเนนิงาน 
          เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว 
๕.๙  จัดทําตัวอยางงานพิมพเหมือนจริงในระบบดจิิตอล (Digital Proof) ใหผูวาจางตรวจสอบ 
๕.๑๐ จัดทําแมแบบงานพิมพ (Plate)  
๕.๑๑  จัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาอําเภอเมืองจังหวดัสมุทรปราการ    
            สงมอบใหผูวาจาง จํานวน  ๒,๐๐๐  เลม   โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลักษณะทางการพิมพ 
-  ขนาด   A4 

              -  จํานวน  ๒๐  หนา รวมปก พิมพส่ีสีท้ังเลม 
 -  ปก พิมพกระดาษอารตการด   ๒๓๐  แกรม  จํานวน  ๔  หนา 
    -  เนื้อใน พิมพกระดาษปอนด   ๑๒๐  แกรม จํานวน  ๑๖  หนา 
 -  เขาเลมมุงหลังคา ปกเคลือบ  PVC  ดาน  สปอตยูว ี  

ขั้นตอนการผลิต 
  -  จัดทําขอมูล เรียบเรียงขอมูล ถายภาพ ออกแบบ  

     -  จัดรูปเลม จัดพิมพ 
  -  ควบคุมการผลิตและดําเนินงาน 

       ๕.๑๒  จัดทําวีดีทัศน แนะนาํ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ความยาว  ๑๕  นาที ประกอบดวย ;- 
                   รูปแบบการนําเสนอ   
       -  เสียงบรรยาย   

/-ภาพประกอบ... 



 

- ๓ -  
 

       -  ภาพประกอบการบรรยาย  
       - พิธีกรนําเขาการนําเสนอ 
                   -  กราฟฟค  ประกอบการนําเสนอ 

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
       -  เขียนบท      
       -  เขียนสคริปต       
       -  ประชุม CREATIVE      
       -  ออกแบบ พรอมวางโครงสรางการถายทํา      
       -  ลงพ้ืนท่ี เก็บขอมูลพรอมถายทํา ไมเกิน  ๒  ครั้ง      

     อุปกรณการถายทํา       
       -  กลอง  DVCAM       
       -  อุปกรณไฟ      
       -  มวนเทป  DV      
       -  อุปกรณบันทึกเสียง  
       -  อุปกรณเสริมประกอบการถายทํา 
       -  พีธีกรดําเนนิรายการ 
       -  ชางภาพ      
       -  ผูชวยชางภาพ      
       -  ยานพาหนะและคาใชจายในการเดนิทาง      
       -  เจาหนาท่ีดําเนนิการ และ ประสานงาน     

     ขั้นตอนการตดัตอ       
       -  ตัดตอภาพพรอมแอฟเฟคตประกอบ      
       -  ตัดตอเสียงพรอมแอฟเฟคตประกอบ       
       -  หองบันทึกเสียง      
       -  เสียงผูบรรยาย 
รายการสงมอบงาน  Presentation  ความยาว   ๑๕   นาที  บรรจุกลองพรอมปก   
  -  แผน DVD จํานวน  ๑๐๐ แผน  
แสดงผลการดําเนินงานปท่ีผานมา กําลังดําเนินการและท่ีจะทําในอนาคตในดานตาง ๆ ดังนี ้

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ดานพัฒนาคุณภาพชีวติ 
๓. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
๔. ดานการจัดระเบียบสังคม 
๕. ดานการเมือง การบริหารจดัการ  
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