
  

 

 

 

ร#างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

จ;างจัดทำหลักสูตรเมืองน#าอยู# เก้ือกูล และย่ังยืน (Healthy, Sustainable and Inclusive Cities)   

ด;วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสb (e-bidding)  

โดยสถาบันการเรียนรู;การสร;างเสริมสุขภาพ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร;างเสริมสุขภาพ 

   

 

1. ความเปlนมา  

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร.างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ8งม่ันขับเคล่ือนการสร.างเสริมสุขภาวะ

ร8วมกับภาคีเครือข8ายอย8างกว.างขวางตลอดช8วงระยะเวลากว8า 20 ปGท่ีผ8านมา เพ่ือให.การดำเนินงาน

เปKนไปอย8างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีทิศทางการดำเนินงาน สสส. จึงร8วมกับภาคีเครือข8าย

จัดทำ "ทิศทางและเปSาหมายระยะ 10 ปG (พ.ศ.2565-2574)” ท่ีกำหนดวิสัยทัศน[ให. “ทุกคนบนแผ8นดิน

ไทยมีวิถีชีวิต สังคมและส่ิงแวดล.อมท่ีสนับสนุนต8อการมีสุขภาวะท่ีดี” เพ่ือใช.เปKนกรอบในการสนับสนุน

การดำเนินงานสร.างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข8ายเพ่ือให.บรรลุตามวิสัยทัศน[ท่ีกำหนด ภายใต.พันธกิจ

ของกองทุนท่ีกำหนดข้ึนโดยใช.กรอบวัตถุประสงค[ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร.างเสริม

สุขภาพ พ.ศ. 2544 และเพ่ือให.สอดคล.องกับวิสัยทัศน[คือ “จุดประกาย กระตุ.น สาน และเสริมพลัง 

บุคคล และองค[กรทุกภาคส8วน ให.มีขีดความสามารถและสร.างสรรค[ ระบบสังคม ท่ีเอ้ือต8อการมีสุข

ภาวะ” สสส. ได.จัดต้ังสถาบันการเรียนรู.การสร.างเสริมสุขภาพข้ึน  

สถาบันการเรียนรู.การสร.างเสริมสุขภาพมีภารกิจภายใต.แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือ

การสร.างเสริมสุขภาพ ตามยุทธศาสตร[พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และองค[กร เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคคลและองค[กรให.เท8าทันพลวัตรของปcจจัยต8างๆ ท่ีกระทบต8อสุขภาพ  รวมท้ัง

สามารถทำงานเชิงรุก ท้ังท่ีเปKนงานเฉพาะด.านและการบูรณาการเช่ือมโยงข.ามภาคส8วน (รัฐ วิชาการ 

เอกชน ประชาสังคม องค[กรปกครองส8วนท.องถ่ิน ชุมชน ฯลฯ) ข.ามประเด็นและข.ามพรมแดนในการ

สร.างเสริมสุขภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยสถาบันฯ มีวิสัยทัศน[หลัก คือ เปKนสถาบันพัฒนา

ศักยภาพด.านการสร.างเสริมสุขภาวะ ท่ีได.รับการยอมรับ ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ และมีพันธ

กิจ คือ 1) พัฒนาศักยภาพและให.คำปรึกษาภาคีเครือข8าย เพ่ือยกระดับขีดความสามารถนักสร.างเสริม

สุขภาพมืออาชีพ 2) พัฒนา วิจัย และเผยแพร8องค[ความรู.ด.านการสร.างเสริมสุขภาพสู8ระดับสากล 

        ดังน้ัน เพ่ือยกระดับการดำเนินงานด.านการพัฒนาขีดความสามารถภาคีเครือข8ายตามกรอบ

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ท่ีจำเปKนในการขับเคล่ือนงานสร.างเสริมสุขภาวะ ขยายฐานผู.รับ

ประโยชน[เปKนองค[กรภาคีท่ีทำหน.าท่ีสร.างเสริมสุขภาวะในมิติต8างๆ ตลอดจนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให.

ตอบวัตถุประสงค[การเรียนรู.มากย่ิง สถาบันการเรียนรู.การสร.างเสริมสุขภาพจึงจัดทำโครงการจัดทำ

หลักสูตรเมืองน8าอยู8 เก้ือกูล และย่ังยืน (Healthy, Sustainable and Inclusive Cities) ข้ึน 
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2. วัตถุประสงคb 

 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเมืองน8าอยู8 เก้ือกูล และย่ังยืน ท่ีเหมาะสมกับผู.ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาเมืองท้ัง

ผู.นำเมืองและผู.ปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือพัฒนาเครือข8ายผู.เช่ียวชาญเร่ืองการพัฒนาเมืองสู8การเปKนทีมงานผู.สอน 

3. กลุ#มเปoาหมาย 

 เครือข8ายผู.เช่ียวชาญเร่ืองการพัฒนาเมือง, ภาคี สสส องค[กรท่ีทำงานด.านการพัฒนาเมือง และประชาชน

ท่ัวไป 

4. คุณสมบัติของผู;เสนองาน 

 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไม8เปKนบุคคลล.มละลาย 

4.3 ไม8อยู8ระหว8างเลิกกิจการ 

4.4 ไม8เปKนบุคคลซ่ึงอยู8ระหว8างถูกระงับการย่ืนข.อเสนอหรือทำสัญญากับหน8วยงานของรัฐไว.ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเปKนผู.ท่ีไม8ผ8านเกณฑ[การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู.ประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร8ในระบบเครือข8ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม8เปKนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว.ในบัญชีรายช่ือผู. ท้ิงงานและได.แจ.งเวียนช่ือให.เปKนผู. ท้ิงงานของ

หน8วยงานของรัฐในระบบเครือข8ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู.ท้ิงงานเปKน

หุ.นส8วนผู.จัดการ กรรมการผู.จัดการ ผู.บริหาร ผู.มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล

น้ันด.วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต.องห.ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ.างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เปKน R บุคคลธรรมดา R นิติบุคคล ผู.มีอาชีพขายพัสดุ หรือรับจ.าง งานท่ีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส[ดังกล8าว 

4.8 ไม8เปKนผู.มีผลประโยชน[ร8วมกันกับผู.ย่ืนข.อเสนอรายอ่ืนท่ีเข.าย่ืนข.อเสนอให.แก8สำนักงาน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส[ หรือไม8เปKนผู.กระทำการอันเปKนการขัดขวางการแข8งขันอย8าง

เปKนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส[คร้ังน้ี 

4.9 ไม8เปKนผู.ได.รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ.มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม8ยอมข้ึนศาลไทยเว.นแต8รัฐบาลของผู.ย่ืน

ข.อเสนอได.มีคำส่ังให.สละเอกสิทธ์ิและความคุ.มกันเช8นว8าน้ัน 

4.10 ผู. ย่ืนข.อเสนอต.องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส[ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

4.11 ต.องการให.ผู.เสนอราคาต.องผ8านการคัดเลือกผู.มีคุณสมบัติเบ้ืองต.นในการจัดซ้ือจัดจ.างของสำนักงานหรือไม8  

£ ต.องการ R ไม8ต.องการ 

4.12 **ต.องการให.ผู.เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีจะประกวดราคาซ้ือ/จ.างหรือไม8  

£ ต.องการ จำนวน        ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม8น.อยกว8า    บาท 

     จะต.องเปKนผลงานท่ีดี เปKนผลงานท่ีปฏิบัติถูกต.องตามเง่ือนไขแห8งสัญญาน้ันทุกประการ และเสร็จ 

  เรียบร.อยมาแล.วไม8เกิน        ปG นับต้ังแต8ได.ดำเนินการแล.วเสร็จจนถึงวันท่ีย่ืนข.อเสนอ และเปKน
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ผลงานท่ีผู.เสนอราคาเปKนคู8สัญญาโดยตรงกับส8วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ท่ีสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร.างเสริมสุขภาพเช่ือถือ 

R ไม8ต.องการ 

4.13 **ต.องการให.ผู.เสนอราคามีสำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีจะประกวดราคา

ซ้ือ/จ.างหรือไม8  

£ ต.องการ จำนวน       ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม8น.อยกว8า            บาท 

จะต.องเปKนผลงานท่ีดี เปKนผลงานท่ีปฏิบัติถูกต.องตามเง่ือนไขแห8งสัญญาน้ันทุกประการ และเสร็จ

เรียบร.อยมาแล.วไม8เกิน      ปG นับต้ังแต8ได.ดำเนินการแล.วเสร็จจนถึงวันท่ีย่ืนข.อเสนอ และเปKน

ผลงานท่ีผู.เสนอราคาเปKนคู8สัญญาโดยตรงกับส8วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ท่ีสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร.างเสริมสุขภาพเช่ือถือ 

R ไม8ต.องการ 

4.14 ต.องการกำหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวอย8างเอกสารกำหนดหรือไม8  

Rต.องการ £ ไม8ต.องการ  

ถ.าต.องการ ให.กำหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ        

1. มีประสบการณ[จัดการความรู.เร่ืองการพัฒนาเมืองสุขภาวะ รวมท้ังถอดบทเรียนด.านเมืองสุข

ภาวะของไทย    

2. มีประสบการณ[เช่ือมโยงเครือข8ายทางวิชาการเร่ืองการพัฒนาเมือง     

3. มีเอกสารผลงาน หลากหลายรูปแบบท้ัง หนังสือ บทความ วิดีโอ infographic เพ่ือเผยแพร8องค[

ความรู.ให.ผู.ท่ีสนใจ   

 

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ;าง 

 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเมืองน8าอยู8 เก้ือกูล และย่ังยืน (Healthy, Sustainable and 

Inclusive Cities)  เพ่ือนำใช.ในการขยายผลองค[ความรู.ด.านสุขภาวะ โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน

ครอบคลุม ดังน้ี 

5.1. ออกแบบและพัฒนาเน้ือหาสำหรับหลักสูตรฝ�กอบรมท่ีเหมาะสมกับภาคี สสส และผู.สนใจ ท่ี

สามารถนำไปดำเนินการขยายผล โดยมีกลุ8มเปSาหมายคือ เครือข8ายผู.เช่ียวชาญเร่ืองการพัฒนาเมือง 

ภาคี สสส องค[กรท่ีทำงานด.านการพัฒนาเมือง และประชาชนท่ัวไป การดำเนินงานประกอบด.วย 

1) การพัฒนาทีมงานกลางสร.างหลักสูตรเมืองน8าอยู8 โดยประสานงานทีมงานกลางเพ่ือเปKน

ผู.รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรเมืองน8าอยู8 จัดประชุมทีมงานกลางเพ่ือออกแบบการทำงาน และทำ

ความเข.าใจร8วมกันถึงเปSาหมาย จัดทำรายช่ือทีมกลาง 

2) ทบทวนหลักสูตรการพัฒนาเมืองท่ีมีอยู8ในปcจจุบันท่ีจัดทำโดยองค[กรต8างๆ จัดทำทะเบียนและ

เน้ือหาจากการรวบรวมองค[ความรู. 

3) วิเคราะห[ความแตกต8างและช8องว8างของหลักสูตรเมืองท่ีมีอยู8 ตลอดจนวิเคราะห[กลุ8มเปSาหมาย

ต8างๆ เพ่ือนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม8 จัดทำรายงานการวิเคราะห[ความแตกต8าง 

4) ออกแบบและพัฒนาเน้ือหาให.เหมาะสมสำหรับกลุ8มเปSาหมาย จัดทำร8างหลักสูตรคร้ังท่ี 1 

5) ศึกษาความต.องการกลุ8มเปSาหมายท่ีเปKนผู.เรียน (กลุ8มอปท. กลุ8มภาคเอกชน กลุ8มภาคประชา
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สังคม)  

6) ประสานและเตรียมจัดประชุมร8วมกับกลุ8มเปSาหมายผู.เรียน จัดประชุมร8วมกับผู.นำ

ท.องถ่ิน โดยเฉพาะผู.นำท.องถ่ินในเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เพ่ือ

ค.นหาปcญหา ช8องว8าง และความต.องการในทางแนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนา

เมืองน8าอยู8  จัดประชุมร8วมกับภาคเอกชนในเขตเมือง ท้ังกลุ8มหอการค.าและกลุ8ม

Young Entrepreneur Council เพ่ือค.นหาโอกาสและทิศทางของกระแสการพัฒนา

เมืองของโลก จัดประชุมร8วมกับผู.นำภาคประชาสังคมในเขตเมือง เพ่ือค.นหาความ

ต.องการ ช8องว8าง และแนวปฏิบัติท่ีสามารถนำมาออกแบบหลักสูตรในเชิงปฏิบัติของ

หลักสูตรเมืองน8าอยู8 สรุปความต.องการและโจทย[ของกลุ8มผู.เรียนเปSาหมาย ท้ัง 3 กลุ8ม 

จัดทำรายงานสรุปการศึกษาความต.องการ 

5.2  ออกแบบและจัดทำแนวทาง กระบวนการ กลวิธี เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ[ คู8มือและเอกสาร 

สนับสนุนท่ีเก่ียวข.อง รวมท้ังวิธีการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฝ�กอบรม  

1) การออกแบบเน้ือหาและการจัดการเรียนสอนหลักสูตรเมืองน8าอยู8 โดยจัดประชุมกับผู.เช่ียวชาญ

เฉพาะด.านในด.านการพัฒนาเมือง เช8น ด.านเศรษฐศาสตร[เมือง 

2) การออกแบบเมือง สุขภาพของคนเมือง เปKนต.น เพ่ือขอความคิดเห็นวิชาท่ีเรียน แนวทางในการ

สอน ผลลัพธ[ของหลักสูตร (Learning Outcome) ท่ีชัดเจน และการออกแบบการประเมินผล

ผู.เรียน  

3) จัดทำร8างหลักสูตร เมืองน8าอยู8 เก้ือกูล และย่ังยืน (Healthy, Sustainable and Inclusive 

Cities) พร.อมวิทยากรผู.สอน และแบบประเมินการเรียนการสอน จัดประชุมระดมสมองเพ่ือรับ

ฟcงความคิดเห็นต8อร8างหลักสูตร  

4) ออกแบบและจัดทำเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ[ (Course material) สำหรับสนับสนุน 

กระบวนการอบรมและเปSาหมายการเรียนรู.  

5) จัดทำเอกสารประกอบสำหรับหลักสูตรฝ�กอบรม โดยมีการจัด องค[ประกอบข.อมูลและเน้ือหา

สอดคล.องกับหลักสูตรฝ�กอบรม ง8ายต8อการส่ือสาร  

6) จัดทำทำเนียบรายช่ือทีมวิทยากรท่ีมีประสบการณ[และความเช่ียวชาญสอดคล.องกับเน้ือหา

หลักสูตร ท่ีได.รับการออกแบบ  

5.3 ดำเนินการจัดฝ�กอบรมตามหลักสูตรและเน้ือหาท่ีได.รับการพัฒนาจำนวน 1 คร้ังผู.เข.าอบรมอย8าง

น.อย 35 คน 

1) จัดทำแผนกิจกรรมฝ�กอบรมตามขอบเขตเน้ือหาและหลักสูตรท่ีได.รับการออกแบบ โดยนำเสนอ

ถึงเปSาหมายการเรียนรู. รวมถึงแนวทาง กระบวนการและ กลวิธี ท่ีจะนำไปสู8เปSาหมายการเรียนรู.

ท่ีกำหนด จัดหาทีมวิทยากรท่ีมีประสบการณ[และความเช่ียวชาญสอดคล.องกับเน้ือหาหลักสูตร 

ท่ีได.รับการออกแบบ พร.อมท้ังอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ท่ีพัก ค8าตอบแทนของ

วิทยากร  

2) จัดทำส่ือประชาสัมพันธ[หลักสูตร (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส[) เพ่ือนำไปประชาสัมพันธ[ในช8องทาง

ต8างๆ ต8อไปเพ่ือสร.างการรับรู.ให.เข.าถึงกลุ8มเปSาหมาย  

3) บริหารจัดการรับสมัครและลงทะเบียนเข.าร8วมการฝ�กอบรมของกลุ8มเปSาหมาย รวมถึงการจัดทำ
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ฐานข.อมูลของผู.เข.าอบรม รับผิดชอบค8าใช.จ8ายของผู.เข.าอบรมประกอบด.วยค8าเดินทางและค8าท่ี

พัก 

4) จัดหาและรับผิดชอบค8าใช.จ8ายด.านเอกสาร วัสดุและอุปกรณ[ประกอบอย8างเหมาะสมและ 

เพียงพอ สำหรับกิจกรรมฝ�กอบรม  

5) จัดให.มีการประเมินผลความรู.และจัดทำ รายงานสรุปการดำเนินงานและประเมินผลการจัด

ฝ�กอบรมประกอบด.วยอย8างน.อยความพึงพอใจและการนำไปใช. รวมท้ังวิเคราะห[ผลการประเมิน

และการถอดบทเรียนจากการจัดการอบรม พร.อมข.อค.นพบสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร  

5.4 จัดทำหลักสูตรเมืองน8าอยู8 เก้ือกูล และย่ังยืน (Healthy, Sustainable and Inclusive Cities)  

ฉบับสมบูรณ[ 

 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ระยะเวลาดำเนินงานภายใน  240 วัน  

R นับถัดจากวันท่ีลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ.าง หรือสัญญา  

£ นับถัดจากวันท่ีได.รับหนังสือแจ.งให.เร่ิมทำงาน  

£ นับถัดจากวันท่ี      

£ นับต้ังแต8วันท่ี           ถึงวันท่ี       

 

7. การส#งมอบงาน และงวดงานงวดเงิน 

 £ (1) เปKนการส8งมอบเปKนคราวๆ ไป โดยมีราคาต#อหน#วยคงท่ี ไม8จำกัดปริมาณ ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนดในสัญญา และจ8ายได.ไม8เกินวงเงินท่ีกำหนดในสัญญา 

£ (2) เปKนการส8งมอบเปKนคราวๆ ไป โดยมีราคาต#อหน#วยไม#คงท่ี ไม8จำกัดปริมาณ ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนดในสัญญา และจ8ายได.ไม8เกินวงเงินท่ีกำหนดในสัญญา  

R (3) แบ8งการส8งมอบ และแบ8งการชำระเงิน ออกเปKนงวด จำนวน……4………..งวด ดังน้ี 

 

งวดที ่ งาน/พัสดุ ที่ต0องส2งมอบ จำนวน หน2วยนับ 

ส2งมอบ 

ภายใน  

(วัน) 

งวดเงิน 

1 นำเสนอกลยุทธ[และแผนการดำเนินงาน (Action 

Plan) ท่ีครอบคลุมตามแนวทางการดำเนินงานท่ี

กำหนดไว. ในรูปแบบเอกสาร หรือในรูปแบบไฟล[

อิเล็กทรอนิกส[ รายละเอียดขอบเขตงานของข.อ.5 

1 

 

 

ชุด 

 

 

 

60 20% 

2 รายช่ือทีมกลาง ทะเบียนและเน้ือหาจากการ

รวบรวมองค[ความรู. รายงานสรุปการศึกษาความ

ต.องการ ในรูปแบบเอกสาร หรือในรูปแบบไฟล[

อิเล็กทรอนิกส[ รายละเอียดขอบเขตงานของข.อ.5 

1 

 

 

ชุด 

 

 

 

120 30% 

3 ร8างห ลัก สูตรเมืองน8 าอ ยู8  เก้ื อ กูล  และ ย่ั งยืน 1 ชุด 150 40% 
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แนวทาง กระบวนการ กลวิธี เค ร่ืองมือ วัสดุ 

อุปกรณ[ คู8มือและเอกสาร สนับสนุนท่ีเก่ียวข.อง 

วิธีการประเมินผล รวมท้ังแผนการจัดอบรม ใน

รูปแบบเอกสาร หรือในรูปแบบไฟล[อิเล็กทรอนิกส[ 

รายละเอียดขอบเขตงานของข.อ.5 

 

 

 

 

 

4 สรุปผลการจัดอบรมและหลักสูตรเมืองน8าอยู8  

เก้ือกูล และย่ังยืน (Healthy, Sustainable and  

Inclusive Cities)  ฉ บั บ ส ม บู รณ[  ใน รูป แ บ บ

เอกสาร ห รือใน รูปแบบไฟล[ อิ เล็กทรอนิกส[  

รายละเอียดขอบเขตงานของข.อ.5 

 

1 คร้ัง 240 10% 

8. ต;องการระบุสถานท่ีให;ผู;รับจ;างดำเนินงานหรือไม# 

 R ไม8ระบุ    £ ระบุสถานท่ี          

9. สถานท่ีส#งมอบพัสดุ 

 สถาบันการเรียนรู.การสร.างเสริมสุขภาพ ช้ัน 34  อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร[ เลขท่ี 979/117-120  

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

10. **การจ#ายเงินล#วงหน;า 

 £ มี R ไม8มี 

11. การหักเงินประกันผลงาน (ยกเว;นการจ;างท่ีปรึกษาต;องหักเงินประกันผลงานทุกงวด)  

 £ มี R ไม8มี 

12. การรับประกันความชำรุดบกพร#อง  

 (1) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร8องไม8น.อยกว8า    -    ปG    -   เดือน      -     วัน นับถัด

จากวันท่ีได.รับมอบพัสดุ 

(2) ระยะเวลาให.แก.ไข ซ8อมแซมให.ดีดังเดิมภายใน   -    วัน นับถัดจากวันท่ีได.รับแจ.งความชำรุด

บกพร8อง 

13. วงเงินงบประมาณท่ีได;รับจัดสรร 

 งบประมาณท่ีได.รับจัดสรรสำหรับงานน้ีจำนวน           1,000,000                     บาท  

(รวมภาษีมูลค8าเพ่ิมแล.ว) 

14. ราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ;าง 

         บาท รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารแนบ 

15. **หลักเกณฑbการพิจารณา 

 £ (1)  ใช.เกณฑ[ราคาต่ำสุด 

R (2)  ใช.เกณฑ[การประเมินค8าประสิทธิภาพต8อราคา (Price Performance) จะต.องได.คะแนนไม8ต่ำกว8า           

    80         คะแนน โดยมีเกณฑ[การประเมินดังต8อไปน้ี 

เกณฑ%การประเมินค.าประสิทธิภาพต.อราคา น้ำหนัก คะแนนเต็ม 
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100 คะแนน 

1. ราคาที่เสนอ  30 100 

2. ข2อเสนอด2านเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะและแนวคิดด2านจัดการความรู2เรื่อง

การพัฒนาเมืองสุขภาวะ  การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเมืองสุขภาวะ 

นวัตกรรมสร2างสรรคJการพัฒนาเมืองที่มุKงการพัฒนาอยKางยั่นยืน   

70 100 

2.1 ความนKาเชื่อถือของผู2เสนอราคา 10  

2.2 คุณลักษณะเฉพาะและความรู2ความสามารถของผู2เสนอราคา 20  

2.3 แนวคิดและแผนงานตาม TOR ข2อ 5 20  

2.4 ผลงานด2านจัดการความรู2เรื่องการพัฒนาเมืองสุขภาวะ  การพัฒนา

ระบบและกลไกสนับสนุนเมืองสุขภาวะ นวัตกรรมสร2างสรรคJการพัฒนา

เมืองที่มุKงการพัฒนาอยKางยั่นยืน   

20  

รวมคะแนน 100 100 

16. การวิจารณbร#างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสb 

 กรณีงบประมาณไม8เกิน 5,000,000 บาท (ห.าล.านบาท) 

£ ต.องการให.มีการวิจารณ[หรือเสนอแนะ 

R ไม8ต.องการให.มีการวิจารณ[หรือเสนอแนะ 

17. **วิธีการขอรับเอกสาร  

 £ จำหน8ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส[ชุดละ  บาท 

R ให.เอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส[โดยไม8มีค8าใช.จ8าย 

18. ระยะเวลาเผยแพร#ประกาศและเอกสารการซ้ือ/จ;าง หรือระยะเวลาการเชิญชวนให;เสนอราคา 

 วงเงินงบประมาณ 

ในการขอซ้ือ/จ.าง 
ระยะเวลาในการเผยแพร8เอกสารการซ้ือ/จ.าง 

เกิน 5 แสนบาท  

แต8ไม8เกิน 5 ล.านบาท 

R  5 วันทำการ 

£  ต.องการเผยแพร8มากกว8า 5 วันทำการ  ระบุจำนวน          วันทำการ 

เกิน 5 ล.านบาท  

แต8ไม8เกิน 10 ล.านบาท 

£ 10 วันทำการ 

£  ต.องการเผยแพร8มากกว8า 10 วันทำการ  ระบุจำนวน          วันทำการ 

เกิน 10 ล.านบาท  

แต8ไม8เกิน 50 ล.านบาท 

£ 12 วันทำการ 

£  ต.องการเผยแพร8มากกว8า 12 วันทำการ  ระบุจำนวน          วันทำการ 

เกิน 50 ล.านบาท ข้ึนไป £ 20 วันทำการ 

£  ต.องการเผยแพร8มากกว8า 20 วันทำการ  ระบุจำนวน          วันทำการ 

19. วิธีการเสนอราคา 

 £ แบบท่ัวไป (เสนอราคาพร.อมข.อเสนอเทคนิคพร.อมกัน) พิจารณาเทคนิคและราคาพร.อมกัน 

R แบบ 2 ซอง (เสนอราคา และข.อเสนอเทคนิค แยกซองกัน) พิจารณาเทคนิคก8อน 

20. **วิธีการพิจารณา 

 R ราคารวม     £ ราคาต8อรายการ     £ ราคาต8อหน8วย 

21. กรณีพิจารณาราคาต#อรายการ ระบุจำนวนรายการพร;อมจำนวนงบประมาณต#อรายการ 

 จำนวน             รายการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ข.อมูลรายการ 
งบประมาณ 

ต8อรายการ (บาท) 

รายการท่ี 1  

รายการท่ี 2  

ฯลฯ  

22. ต;องการให;ผู;เสนอราคาท่ีผ8านคุณสมบัติมานำเสนอผลงานต#อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสb ภายหลังวันส้ินสุดการเสนอราคาหรือไม# 

 R ไม8ต.องการ    £ ต.องการ (กำหนดการจะแจ.งให.ทราบในภายหลัง)   

23. เง่ือนไขการเสนอราคา 

 ผู.เสนอราคาต.องเสนอราคาท่ีรวมภาษีมูลค8าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ค8าขนส8ง ค8าจดทะเบียน และค8าใช.จ8ายอ่ืนๆ 

ท้ังปวง ไว.ด.วยแล.ว ยกเว;นในกรณีท่ีผู.เสนอราคาเปKนผู.ประกอบกิจการท่ีได.รับการยกเว;นภาษีมูลค#าเพ่ิม

ตามกฎหมาย สามารถเสนอราคาท่ีไม8รวมภาษีมูลค8าเพ่ิมได. 

24. หลักระกันการเสนอราคา (เฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสbที#มีวงเงินงบประมาณในการซื4อหรือ

จ้างครั4งหนึ#ง	เกนิกว่า	5,000,000	บาท) 
 เพื$อประกันความเสียหายที$อาจเกิดขึ: นจากกรณีที$ผู ้ยื$นข้อเสนอ	ผู ้เสนอราคา	หรือผู ้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม

กระบวนการซื:อหรือจา้ง	สํานักงานจึงกาํหนดหลกัประกนัการเสนอราคา	สําหรับการซื:อหรือจา้งดว้ยวิธีประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์	ที$มีวงเงินงบประมาณในการซื:อหรือจา้งครั: งหนึ$ง	เกินกวา่	5,000,000	บาท	ในอตัราร้อยละ
หา้ของวงเงินงบประมาณที$จดัซื:อจดัจา้ง	โดยใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ$งอยา่งใด	ดงัต่อไปนี: 	
(1) แคชเชียร์เช็ค	ซึ$ งลงวนัที$ที$แคชเชียร์เช็คนั:นชาํระต่อเจา้หนา้ที$	หรือก่อนวนันั:นไม่เกิน	3	วนัทาํการ	
(2) หนงัสือคํ:าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที$คณะกรรมการนโยบายกาํหนด	
(3) พนัธบตัรรัฐบาลไทย	
(4) หนงัสือคํ:าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์$ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุน

เพื$อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ:าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	ตามรายชื$อบริษทัเงินทุน
ที$ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ	โดยอนุโลมให้ใชต้ามตวัอย่างหนังสือคํ:าประกนัของธนาคารที$
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด	

ในกรณีที$ผูย้ื$นขอ้เสนอหรือผูเ้สนอราคานาํหลกัประกนัการเสนอราคาตาม	(1)	(3)	หรือ	(4)	ให้ผูย้ื$นขอ้เสนอ
หรือผู ้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาใน รูปแบบ 	PDF	File	(Portable	Document	
Format)	ในวนัเสนอราคา	และใหห้น่วยงานของรัฐกาํหนดใหผู้ย้ื$นขอ้เสนอหรือผูเ้สนอราคาส่งตน้ฉบบัเอกสาร
ดงักล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกตอ้ง	ตามวนัและเวลาที$กาํหนด	โดยจะตอ้งดาํเนินการวนัใดวนั
หนึ$ งภายใน	5	วนัทาํการ	นับถดัจากวนัเสนอราคาเวน้แต่ไม่อาจดาํเนินการวนัใดวนัหนึ$ งได	้ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณากาํหนดมากกวา่	1	วนั	ไดแ้ต่จาํนวนวนัดงักล่าวตอ้งไม่เกิน	5	วนัทาํการ	นบัถดัจากวนัเสนอราคา	ทั:งนี: 	ให้
ระบุไวเ้ป็นเงื$อนไขในเอกสารเชิญชวนใหช้ดัเจนดว้ย	

25. กำหนดยืนราคาไม#น;อยกว#า 

 £ 30 วัน  £ 45 วัน  R 60 วัน  £       วัน 

26. กำหนดวันทำสัญญา นับถัดจากวันท่ีได;รับแจ;งให;มาทำสัญญา 

 £ 7 วัน  R 15 วัน £          วัน 

 



( 9 ) 
 

27. สถานท่ีติดต#อสอบถามข;อมูล และส#งข;อเสนอแนะ วิจารณb หรือแสดงความคิดเห็น 

 สามารถส8งข.อคิดเห็นหรือข.อเสนอแนะ วิจารณ[ เก่ียวกับร8างขอบเขตงานน้ีได.ท่ี 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร.างเสริมสุขภาพ ส8วนงานจัดซ้ือจัดจ.าง ฝ�ายอำนวยการ 

99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ8งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

e-mail : purchase@thaihealth.or.th 

สาธารณะชนต.องการเสนอแนะ วิจารณ[ หรือมีความเห็น ต.องเป�ดเผยช่ือและท่ีอยู8ของผู.ให.ข.อเสนอแนะ 

วิจารณ[หรือมีความเห็นด.วย 

28. การดำเนินการเก่ียวกับข;อมูลส#วนบุคคล 
 ผู.รับจ.างและลูกจ.างของผู.รับจ.าง ต.องเก็บ รวบรวม ใช. หรือเป�ดเผยข.อมูลส8วนบุคคลท่ีได.จากการทำงาน

ด.วยความระมัดระวังและผู.รับจ.างจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ.มครองข.อมูลส8วนบุคคล พ.ศ.2562  

รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ังอ่ืนท่ีเก่ียวข.องอย8างเคร8งครัด และผู.รับจ.างรับทราบถึงประกาศ

เก่ียวกับความเปKนส8วนตัว (Privacy Notice) ของผู.เข.าร8วมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างและการบริหารพัสดุ 

กองทุนสนับสนุนการสร.างเสริมสุขภาพ รายละเอียดตาม Link (http://llln.me/0kdiz3z)  

และ QR Code น้ี 

  
 

ผู;จัดทำร#างขอบเขตงาน 

 

   

(น.ส.วรวรรณ  อาภารัตน[) ( นายธีระยุทธ ยังอยู8สุข ) ( น.ส.รัฐพร  ลิขิตวัฒนานุรักษ[ ) 

ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


