
รายละเอียดและขอกาํหนดขอบเขตของงาน (TOR) 

งานจางวางแผน จดักจิกรรม และเผยแพรการจัดกจิกรรมเดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม 

ไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง คร้ังที ่3  

ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” 

เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) 

 
 

1. ช่ือโครงการ 

 งานจางวางแผน จัดกิจกรรม และเผยแพรการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมโกง ไมทน  

ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล 

(ประเทศไทย)  

2. หลักการเหตุผล 

วันตอตานคอรรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกําเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุม

ใหญสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต พ.ศ. 2546 

(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC , 2003) อยางเปนเอกฉันท เมื ่อวันที ่ 31 

ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีเครือขายสหประชาชาติจํานวน 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยไดเขา

รวมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหวางวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก ดวยเหตุนี้ 

องคการสหประชาชาติ จึงประกาศใหวันที่ 9 ธันวาคมของทุกป เปนวันตอตานคอรรัปชันสากล โดยอนุสัญญาฯ   

ไดกําหนดประเด็นความรวมมือที่สําคัญของรัฐภาคี 3 ประการ ไดแก ดานมาตรการเชิงปองกัน : ทุกประเทศ

ตองมุงปองกันปญหาคอรรัปชันเปนอันดับแรก ดานการบัญญัติความผิดทางอาญา : ทุกประเทศตองถือวา   

การคอรรัปชันทุกรูปแบบคือ อาชญากรรม และดานความรวมมือระหวางประเทศ : ทุกประเทศตองใหความรวมมือ

ในการทําใหอนุสัญญาฯ มีผลในทางปฏิบัติไดจริง 

ดวยเหตุที่การคอรรัปชันถือเปนอาชญากรรมที่เปนภัยสงผลกระทบตอทุกประเทศ จึงไดกลายเปน

ปญหาสากลท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึงมากท่ีสุดเรื่องหนึ่งในเวทีระหวางประเทศ สิ่งท่ีผูนําประเทศตางๆ ท่ัวโลกเห็น

พองตองกัน คือ การตอสูกับคอรรัปชันในปจจุบันไมใชเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแตตองเกิดจากการ

รวมมือรวมใจของนานาประเทศ ซึ่งจากผลดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI : Corruption Perception Index) 

ของประเทศตางๆ แสดงใหเห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชันยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีทุกประเทศตองเรงแกไข 

มิเชนนั้นจะทําใหปญหาอื่นๆ ตามมาไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สําคัญมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีทุกภาคสวนตองรวมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและ

เจตนารมณอยางพรอมเพรียงกัน ดังนั้น วันที่ 9 ธันวาคมของทุกป ทั่วโลกจึงไดจัดงานวันตอตานคอรรัปชัน

สากลข้ึน 
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สําหรับประเทศไทย โดยความรวมมือของรัฐบาล สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. องคกรตอตาน   

คอรรัปชัน (ประเทศไทย) รวมกับภาคีเครือขาย ไดใหความสําคัญกับปญหาการทุจริตและเพื่อเปนการประกาศ

เจตนารมณในการตอตานการทุจริต โดยในปนี้กําหนดจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ข้ึน ในวัน

ศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2565 พรอมกันท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการแสดงพลังเชิงสัญลักษณสงเสริมความดีรวมตานการทุจริต ดังนั้น สํานักงาน 

ป.ป.ช. รวมกับองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

สมาพันธชมรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพไทย ไดกําหนดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมโกง ไมทน ไมเฉย 

รวมไทยตานโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล 

(ประเทศไทย) ขึ้น ในวันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04.00 – 08.00 น. ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนน

นนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือนําหลักสงเสริมสุขภาพรวมบูรณาการกับการ

สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต รวมท้ังสงเสริม และสนับสนุนความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอีกดวย 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1. เพ่ือแสดงพลังเชิงสัญลักษณของทุกภาคสวนในการรวมรณรงคตอตานการทุจริต เชิดชูคนดี  

มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนตนแบบของสังคม 

3.2 เพ่ือใชโอกาสจากกิจกรรมเดิน – วิ่ง เปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะทางกาย เชื่อมโยงกับการ

รณรงคการสรางจิตสํานึกท่ีถูกตองใหประชาชนในการตอตานการทุจริต 

3.3 ใหความรูคนรุนใหม (Gen Z) เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญในการปองกันการทุจริต 
 

4. กลุมเปาหมาย 

  หนวยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน คนรุนใหม (Gen Z) และ

ประชาชนท่ัวไป จํานวน 1,000 คน และกลุมผูรับสารการจัดกิจกรรม “GOOD GUY RUN 2022”  

เพ่ือสงเสริมคานิยมไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง จํานวนไมนอยกวา 5,000 คน 
 

5. แนวทาง/กรอบการดําเนินงาน 

ดําเนินการวางแผน จัดกิจกรรม และเผยแพรการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรณรงคสงเสริมคุณธรรม  

ไมทํา ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตาน

คอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ทั้งนี้ โดยรูปแบบการนําเสนอสรางความประทับใจ และสรางความพึงพอใจใหกับ

กลุมเปาหมายที่รวมกิจกรรมและ/หรือผูรวมกิจกรรมผานชองทางการสื่อสารอื่นๆ โดยมีรายละเอียดในการ

ดําเนินการดังนี้ 
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5.1 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

   5.1.1 จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงาน และรูปแบบกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงคสงเสริม

คุณธรรม ไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวัน

ตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) และนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคเพ่ือใหคณะกรรมการจัดจางพิจารณา 

   5.1.2 สํารวจและกําหนดเสนทางการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมโกง ไม

ทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตานคอรรัปชัน

สากล (ประเทศไทย) เพ่ือใหคณะกรรมการจัดจางพิจารณา 

   5.1.3 กําหนดวิธีการในการรับสมัครและการจัดการผูเขารวมกิจกรรม จํานวนไมนอยกวา 

1,000 คน เพ่ือใหคณะกรรมการจัดจางพิจารณา 

   5.1.4 ออกแบบพรอมจัดทําถวยรางวัล เหรียญรางวัล เสื้อ เบอรติดเสื้อ ของที่ระลึก และ

ของอื่นๆ และขอเสนอทางเทคนิค โดยตองกําหนดแผนและแจกจายเสื้อกอนวันงาน อยางนอย 1 วัน เพื่อให

คณะกรรมการจัดจางพิจารณา 

   5.1.5 รูปแบบการตกแตงสถานท่ี 

1) จัดทํา Landmark ท่ีสามารถเปนจุดถายภาพ เพ่ือสะทอนเจตนารมณของงาน และ

มีการตกแตงบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ไดแก การตกแตงซุมทางเขา บริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน ใหมีความ

สวยงาม 

2) จัดทํานิทรรศการรณรงคตอตานการทุจริต ที ่สอดคลองกับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง  

เพื่อรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 

2022” เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรูสึกมีสวนรวม ซึ่งการ

ตกแตงพื้นที่ตองใหแลวเสร็จกอนเวลาเริ่มพิธีเปดงาน 2 ชั่วโมง และการรื้อถอนจะตองใหเสร็จภายในวันงาน 

ท้ังนี้ ผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบคาแรงงาน คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการตกแตงท้ังหมด 

3) จัดทําฉากสําหรับถายภาพและใหสัมภาษณที่สื่อถึงการจัดงาน ขนาดความกวาง 

ไมนอยกวา 6 เมตร และความสูงไมนอยกวา 2.5 เมตร เพ่ือใชเปนจุดถายภาพสําหรับผูมารวมงานพรอมตกแตง

บริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมดใหสวยงาม 

     5.1.6 ออกแบบแผนผัง และรูปแบบการจัดงานในรูปแบบ 3 มิติ ใหสอดคลองครอบคลุม

ทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง และนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคเพ่ือใหคณะกรรมการจัดจางพิจารณา 

  5.2 การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

และระยะทาง 3 กิโลเมตร 
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     5.2.1 จัดใหมีการวิ่ง แบงเปน 3 ประเภท 

   - ประเภท 10 กิโลเมตร 2 รางวัล (ประเภทชาย 1 รางวัล /ประเภทหญิง 1 รางวัล) 

   - ประเภท 5 กิโลเมตร 2 รางวัล (ประเภทชาย 1 รางวัล /ประเภทหญิง 1 รางวัล) 

   - ประเภท 3 กิโลเมตร 2 รางวัล (ประเภทชาย 1 รางวัล /ประเภทหญิง 1 รางวัล) 

     หมายเหตุ : ผู เขารวมการแขงขันทุกคนที่เขาสู เสนชัยในกรอบระยะเวลาจะไดรับของ 

ท่ีระลึกการแขงขันทุกทาน 

     5.2.2 จัดใหมีเสื้อรณรงคกิจกรรมพรอมเบอรติดเสื้อ สําหรับผูสมัครเขารวมกิจกรรมทุกคน   

ไมนอยกวา 1,500 ชุด โดยเสื้อรณรงคกิจกรรมจะตองเปนเสื้อกีฬาชนิดมีแขน มีโลโกกิจกรรม และ/หรือโลโก 

หนวยงานที่เกี ่ยวของ และขนาดเสื้อตรงกับขนาดของผูสมัครทั้งชายและหญิง โดยตองกําหนดแผนและ

แจกจายเสื้อกอนวันงาน อยางนอย 1 วัน 

     5.2.3 จัดใหมีถวยรางวลั สาํหรับผูเขาเสนชัย ลําดับท่ี 1 – 2 ในแตละประเภทระยะทาง 

     5.2.4 จัดใหมีของท่ีระลึก สําหรับผูรวมกิจกรรมท่ีเขาเสนชัยทุกคนท้ังประเภทระยะทาง10 

กิโลเมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 3 กิโลเมตร รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 1,200 ชิ้น โดยของท่ีระลึก

ตองมีขอความและ/หรือโลโกท่ีแสดงถึงการรณรงคเพ่ือการปองกันการทุจริตดวย 

     5.2.5 จัดใหมีระบบทางการแพทยท่ีไดมาตรฐาน และระบบประกันอุบัติเหตุใหครอบคลุม

ผูเขารวมกิจกรรม กรรมการ แขกผูมีเกียรติ เจาหนาท่ี และผูรวมเสนทาง 

 5.2.6 จัดใหมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยการตรวจ 

ATK ผูเขารวมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรการศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข 

  5.3 การจัดเตรียมอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ในกิจกรรม“เดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริม

คุณธรรม ไมทํา ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งท่ี 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022”  เนื่องในวัน

ตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) 

     5.3.1 อาหารวางและเครื่องดื่มใหแกผูรวมกิจกรรมวิ่ง ผู รวมงาน แขกผูมีเกียรติ และ

เจาหนาที่ โดยเนนเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยมีบรรจุภัณฑที่ปดมิดชิด และเพียงพอ จํานวนไมนอย

กวา 2 ม้ือ แตละม้ือรองรับผูเขารวมงานไมนอยกวา 1,500 คน 

     5.3.2 เครื่องดื่ม นํ้า เกลือแร ผาเย็น ฯลฯ โดยมีบรรจุภัณฑที่ปดมิดชิด ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณท่ีจําเปน บริการแกผูเขารวมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ตลอดเสนทางเดิน – วิ่ง ไป – กลับ ทุกระยะ 2 กิโลเมตร   ไม

นอยกวา 5 จุด 
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     5.3.3 จัดใหมีการรับสมัครทางเว็บไซด/อีเมล ไมนอยกวา 60 วัน กอนวันแขงขัน โดยสรุป

ยอดใหคณะกรรมการฯ ทราบเปนชวง ๆ สําหรับการสมัครมีคาสมัครจํานวน 500 บาท สําหรับระยะทาง 10 

กิโลเมตร คาสมัคร 400 บาท สําหรับระยะทาง 5 กิโลเมตร และคาสมัคร 300 บาท สําหรับระยะทาง 3 

กิโลเมตร  

     5.3.4 จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

        1) เจาหนาที่รับสมัครหนางาน ลงทะเบียน/รับสมัคร ในวันจัดกิจกรรม ระหวางเวลา 

04.00 – 06.00 น. และรวบรวมขอมูลการสมัครใหแลวเสร็จกอนทําการแขงขัน โดยใหมีเจาหนาที่ที่สามารถ

พูด/สื ่อสารภาษาอังกฤษได เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลการรับสมัครและอํานวยความสะดวกเรื ่องตางๆ  

แกผูสมัครท่ีเปนชาวตางชาติ 

        2) จัดใหมีการอบอุนรางกาย (Warm Up) กอนการแขงขัน พรอมคนนําการออกกําลังกาย 

หรือใหเปนตามความเหมาะสมกับมาตรฐานการวิ่ง และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

        3) จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบฝายมอบรางวัล ประกอบดวย เจาหนาท่ีจัดถวยรางวัล 

เจาหนาท่ีเชิญถวยรางวัล จํานวน 6 ถวย 

        4) จัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ อยางเพียงพอ อาทิ เจาหนาท่ี

ดูแลจุดวิ่งท่ีสําคัญ เจาหนาท่ีดูแลจุดจอดรถ เจาหนาท่ีควบคุมดูแลเรื่องแสง/เสียง เจาหนาท่ีกํากับเวที/คิวงาน 

ฯลฯ เพ่ือใหการจัดงานในภาพรวมมีความเรียบรอย และพิจารณาถึงความปลอดภัยของผูเขารวมกิจกรรมเปน

สําคัญ 

        5) จัดใหมีกรรมการตัดสินและเจาหนาท่ีประจําเสนชัย ดังนี้ 

   5.1) กรรมการตัดสินไมนอยกวา 5 คน โดยจะตองเปนผูขานหมายเลขของผูรวม

กิจกรรมที่เขาเสนชัย การชี้ขาดตัดสิน กรณีหากมีขอโตแยงหรือประทวงผลการแขงขัน ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

   5.2) เจาหนาที่เช็คมารค/แจกจายเหรียญรางวัลและของที่ระลึกอื่น ๆ แกผู รวม

กิจกรรมท่ีเขาเสนชัย ปฏิบัติหนาท่ีบริเวณจุดสตารทและเสนชัย ใหเพียงพอและเหมาะสม 

   5.3) จัดใหมีพิธีกรเชียร/ใหกําลังใจผูเขารวมกิจกรรมประจําเสนชัย โดยจะตองเปนผู

มีประสบการณเปนพิธีกรงานวิ่งมินิมาราธอนไมนอยกวา 2 คน รวมกรรมการตัดสินและเจาหนาท่ีประจําเสนชัยและ

พิธีกรใหเพียงพอและเหมาะสม 

     5.3.5 เตรียมอุปกรณ เพ่ือการลงทะเบียนและรับสมัครหนางาน 
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     5.3.6 จัดใหมีปาย Staff  สําหรับเจาหนาท่ีดําเนินงาน พรอมสายคลองคอไมนอยกวา 100 

ใบ และปายสําหรับแขกผูมารวมงานไมนอยกวา 100 ใบ   

     5.3.7 ออกแบบและจัดทําใบสมัคร อยางนอย 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) 

     5.3.8 จัดใหมีปายสําหรับผูชนะเลิศลําดับท่ี 1 และ 2 ของแตละประเภท พรอมสายคลอง

คอจํานวนไมนอยกวา 6 ปาย 

     5.3.9 จัดใหมีสัญลักษณบอกเสนทางวิ่ง จุดกลับตัว ฯลฯ ใหมีลักษณะแตกตางกันและ

เหมาะสมตามคุณลักษณะของงานวิ่งอยางเพียงพอ 

     5.3.10 จัดใหมีเสื้อโปโลสําหรับกรรมการ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และแขกผูมีเกียรติ 

ไมนอยกวา 200 ตัว 

     5.3.11 รับผิดชอบคาพรีเซนเตอรศิลปน/ดาราท่ีไดรับคัดเลือก ท่ีรวมกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิ

มาราธอน จํานวนไมนอยกวา 5 คน ๆ ละไมนอยกวา 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) รวมท้ังคาตอบแทน

กรรมการตัดสิน จํานวนตามความเหมาะสม 

     5.3.12 รับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดในการเขาใชสถานท่ี เชน คาเชาสถานท่ี คาประกัน

สถานท่ี คานํ้า คาไฟ คาเจาหนาท่ี รปภ. คาเจาหนาท่ีรักษาความสะอาด ฯลฯ 

     5.3.13 จัดใหมีจุด check point ของการวิ่ง ไมนอยกวา 4 จุด 

  5.4 การจัดสถานท่ี 

     5.4.1 ประสานกับหนวยงานท่ีดูแลสถานท่ี เพ่ือขอเขาดําเนินการสํารวจ เตรียมความพรอม

จัดกิจกรรม ฯลฯ โดยการใชสถานท่ีตองอยูภายใตระเบียบและขอกําหนดของสถานท่ี 

     5.4.2 จัดใหมีซุมปลอยตัวและเขาเสนชัย จํานวน 1 ซุม ติดตั้งระบบไฟฟา แสงสวาง และ

จัดใหมีนาิกาแสดงเวลาประจํา ณ จุดปลอยตัว/เสนชัย ไมนอยกวา 2 เครื่อง 

     5.4.3 จัดใหมีซุมปฐมพยาบาล และระบบทางการแพทยท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม พรอม

เจาหนาท่ีปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําจุด จํานวน 5 ซุม และรถพยาบาลพรอมเจาหนาท่ี อยางนอย 3 คัน 

พรอมประสานโรงพยาบาลใหเรียบรอยในกรณีท่ีอาจมีผูประสบอุบัติเหตุจากการรวมกิจกรรม 

     5.4.4 จัดใหมีเวที โดย 

        1) เวทีโครงสรางเหล็กกรุพ้ืนไมกระดานหนาเรียบพรอมปูพรมใหสวยงาม มีบันไดข้ึนลง 

2 ดาน ตองมีขนาดไมนอยกวา 4.8 x 9.6 เมตร ความสูงจากพ้ืนไมเกิน 1.2 เมตร 

        2) ออกแบบฉากบนเวที พรอมขอความ ขนาด 2.4 x 9.6 ระบุชื่อกิจกรรม วันเดือนป

สถานท่ีจัดกิจกรรมและภาพเก่ียวกับงาน มีโลโกของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 
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        3) จัดใหมีเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงและลําโพงรอบทิศทาง 

      4) ระบบไฟสําหรับเวทีใหแสงสวางเพียงพอ 

      5) จัดใหมีการประดับ ตกแตง ดอกไมและอุปกรณที ่จําเปนบริเวณงานตามความ

เหมาะสมสวยงาม 

       6) จัดชุดโซฟาสําหรับประธาน จํานวน 1 ชุด 

   5.4.5 จัดใหมีพิธีเปดงาน ใกลกับจุดปลอยตัว / เสนชัย พรอมอุปกรณตาง ๆ ดังนี้ 

        1) โพเดียม พรอมไมโครโฟน และประดับตกแตงดอกไมใหสวยงาม จํานวน 2 ชุด 

สําหรับประธานเปดงานและผูกลาวรายงาน 

        2) แทนยกระดับปูพรม ขนาดไมนอยกวา 3 x 6 เมตร สําหรับประธานและแขกผูมีเกียรต ิ

        3) จัดใหมีแตรลมสําหรับการปลอยตัวหรือเทคนิคพิเศษ และอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน 

        4) จัดใหมีเครื่องเสียงสําหรับการปลอยตัว และประชาสัมพันธกิจกรรมงาน ณ จุดปลอยตัว 

และเสนชัย  

   5.4.6 จัดใหมีเต็นท สําหรับใชเปนสถานท่ีรับสมัคร สถานท่ีบริการอาหาร สถานท่ีจัดแสดง

สินคา ฯลฯ พรอมระบบไฟฟาในเต็นทใหเพียงพอ พรอมโตะและเกาอี้ จัดวางใหเหมาะสมตามรูปแบบ 

ท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมไมนอยกวา 20 เต็นท  

     5.4.7 จัดใหมีอุปกรณสื่อสารสําหรับใชประสานงานในบริเวณสถานท่ีจัดงาน รวมถึง

อุปกรณสําหรับการประชาสัมพันธหรือแจงเหตุโดยรอบ อาทิ วิทยุสื่อสาร โทรโขง เปนตน 

     5.4.8 จัดใหมีโตะเอนกประสงคพรอมผาคลุม ไมนอยกวา 30 ชุด ใหเหมาะสมและ

เพียงพอสําหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ เชน การรับสมัคร บริการอาคาร วางถวยรางวัล จัดแสดงสินคา ฯลฯ  

     5.4.9 จัดใหมีเกาอ้ีพลาสติกจํานวนไมนอยกวา 200 ตัว สําหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ เชน 

การรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม รับชมพิธีเปด พิธีมอบรางวัล ประจําเต็นทปฐมพยาบาล และเต็นทบริการ

อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

     5.4.10 จัดใหมีการตกแตง ทําความสะอาด เสนทางวิ่งใหมีความสะอาด สวยงาม 

     5.4.11 จัดใหมีปายไวนิลพรอมติดตั้งบอกตําแหนงกิจกรรมตาง ๆ ภายในบริเวณงาน เชน 

ปายบอกจุดบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม ปายบอกจุดปฐมพยาบาล ปายบอกทางไปนิทรรศการฯ ฯลฯ  

แตละปายสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนไมนอยกวา 30 ปาย ทั ้งน ี ้  ตามรูปแบบและรายละเอียด 

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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     5.4.12 จัดจุดตั้งบูธสําหรับหนวยงานภาคีและเอกชนท่ีเขารวมการจัดกิจกรรมฯ เพ่ือใช

ประชาสัมพันธ 

  5.5 พิธีเปด และพิธีการตางๆ ภายในงาน 

     5.5.1 จัดใหมีพิธีเปดกิจกรรมและการปลอยตัวผูรวมกิจกรรม 

     5.5.2 จัดใหมีพิธีกรชวงเปดกิจกรรม จํานวนไมนอยกวา 4 คน โดยจะตองมีพิธีกร 

ท่ีสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางนอย 1 คน และจัดใหมีพิธีกรระหวางการแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

ประจําจุดเสนชัย  

     5.5.3 จัดใหมีการมอบรางวัลแกนักกีฬาท่ีเขาเสนชัยลําดับท่ี 1 และ 2 ท้ัง 3 ประเภท  

     5.5.4 จัดใหมีชวงของการแสดงเจตจํานงในการวมกันตอตานการทุจริต 

     5.5.5 จัดใหมีการแสดงสัญลักษณความรวมมือ ในการไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง  

5.6 การประชาสัมพันธ 

     5.6.1 จัดใหมีแผนพับ/สื่อประชาสัมพันธออนไลน โดยเปนการออกแบบเชิงสรางสรรค 

สอดคลองกับธีมงานและการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมทํา ไมทน ไมเฉย รวมไทยตาน

โกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)  

มีขอความ 2 ภาษา (ภาษาไทยและอังกฤษ) ขนาด A4 พิมพสี่สี ใชกระดาษอารตมัน ความหนาไมนอยกวา 

120 แกรม จํานวนไมนอยกวา 5,000 แผน พรอมท้ังออกแบบการแจกจายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเปนชุมชนและ

ประชาชนอาศัยอยูจํานวนมาก ไดแก สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ หางสรรพสินคา ตลาดนัด สถานีรถไฟฟา ปาย

รถเมล สถานท่ีประกอบการตาง ๆ สถานท่ีราชการ/เอกชน สถานท่ีสําคัญตาง ๆ อยางนอย 20 แหง ฯลฯ  

     5.6.2 จัดใหมีปายไวนิลประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม 

ไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตาน

คอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 1 x 3 เมตร จํานวนไมนอยกวา 50 ปาย พรอมติดตั้ง

ตามสถานท่ีสาธารณะใกลเคียงสถานท่ีจัดกิจกรรมและสถานท่ีอ่ืนๆ ใหมีความนาสนใจ เหมาะสม สวยงาม และ

ทุกปายตองมีโลโก หนวยงานท่ีเก่ียวของ และรื้อถอนเม่ือการจัดงานเสร็จ 

     5.6.3 เชิญสื่อมวลชนทําขาวในวันจัดกิจกรรม จํานวนไมนอยกวา 5 สํานักขาว อาทิ สื่อ

โทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย และไดรับการเผยแพรไมนอยกวา 10 ขาว 

     5.6.4 จัดใหมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมกอนและหลังเสร็จสิ้นงานฯ ผานทาง

โซเชียลมีเดีย/เว็บไซต ในรูปแบบโปสเตอรออนไลน ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการวิ่งตาง ๆ สื่อออนไลน 

แฟนเพจ จํานวนไมนอยกวา 10 ชองทาง 

 

 

 



   - 9 - 

 

     5.6.5 จัดใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมทางสถานีวิทยุ ไมนอยกวา 2 คลื่น  

(เปนคลื่นวิทยุที่มีความนิยมอันดับ 1 – 3 จํานวน 1 คลื่น และลําดับ 4 – 10 จํานวน 1 คลื่น) ออกอากาศ ไม

นอยกวา 15 วัน วันละไมนอยกวา 4 ครั้ง  

     5.6.6 จัดใหมีการประชาสัมพันธการแขงขันรวมในงานวิ่งหรืองานในลักษณะใกลเคียง

ในชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2565 ไมนอยกวา 3 ครั้ง 

        5.6.7 จัดใหมีผูมีชื่อเสียงดานตาง ๆ รวมกิจกรรมวิ่งฯ อาทิ ศิลปน ดารา ผูประกาศขาว

กีฬาเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปมารวมแขงขันไมนอยกวา 3 คน และนําเสนอรายชื่อในขอเสนอเทคนิค เพื่อให

คณะกรรมการจัดจางพิจารณา 

  5.7 การรักษาความปลอดภัย 

  จัดใหมีเจาหนาที ่ร ักษาความปลอดภัย/การจราจร ในบริเวณงาน สถานที่พักผู เขารวม

กิจกรรมและบริเวณใกลเคียงเสนทางวิ่ง ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมใหเรียบรอยและเพียงพอ รวมถึงมีการ

วางแผนจัดการระบบในการจัดเก็บและสงมอบพ้ืนท่ีเปนระยะ ใหมีความเรียบรอย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

เปนหลักสําคัญ 

  5.8 การรักษาความสะอาด 

  จัดใหมีการดูแล ทําความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณงาน ตลอดเสนทางวิ่ง 

ท้ังกอนวิ่ง ระหวางวิ่ง และเม่ืองานเสร็จสิ้นกิจกรรม อยางเหมาะสมเพียงพอ 

  5.9 การบันทึกภาพ 

  จัดใหมีการบันทึกภาพนิ่งเก็บภาพกิจกรรม/บรรยากาศใหครบถวน จํานวนไมนอยกวา 1,000 

ภาพ และจัดใหมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด Full HD พรอมตัดตอเปน MV สรุปกิจกรรมขนาดไฟลไมตํ่า

กวา Full HD และบันทึกภาพท้ังหมดลงสื่อดิจิตอล จํานวนอยางละ 3 ชุด ความยาวไมนอยกวา 3 นาที 

  5.10 การประเมินผล 

  จัดใหมีการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลตามประเด็นที่กําหนด สอบถามผูเขารวมกิจกรรม

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานและความพึงพอใจ จํานวนไมนอยกวา 200 คน และจัดทําเอกสารผลการประเมิน

นําเสนอคณะกรรมการจัดงานใหแลวเสร็จภายใน 10 นับจากวันจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น 

  5.11 การจัดหาผูรวมสนับสนุน 

  ผูเสนอราคาสามารถจัดหาหนวยงาน เอกชน ฯลฯ เขารวมเปนภาคีในการจัดกิจกรรม  

“เดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งท่ี 3 ภายใตแนวคิด “GOOD 

GUY RUN 2022” ได โดยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนเทานั้น (โดยผูเสนอราคาหามเรียก

รับผลประโยชนเปนเงินคาตอบแทน/สนับสนุนจากหนวยงานภาคีเด็ดขาด) 
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6. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

   6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

   6.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   6.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  6.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรฐัไว

ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

6.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ ้งงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

  6.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  6.7 เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับการรับจางแสดงนิทรรศการ จัดอบรมสัมมนา การประชาสัมพันธ มีความคิดสรางสรรค มีความเขาใจ

สื่อตางๆ เปนอยางดี สามารถพัฒนาแนวคิดหลัก กลยุทธ และกลวิธี โดยใชการสื่อสารการตลาด ภายใตโจทยท่ี

กําหนด สามารถวางแผนรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมพิเศษในลักษณะที่ใกลเคียง 

และมีประสบการณ 

  6.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื ่นขอเสนอราคารายอื่นที ่เขายื ่นขอเสนอใหแก

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ครั้งนี้ 

  6.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

  6.10 ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

  6.11 ผูเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 

700,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ

บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตเชื่อถือ 

 6.12 ผูเสนอราคา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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7. การเสนอขอเสนอ/การจัดทําขอเสนอดานราคาและการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอขอเสนอทางเทคนิค 

  ผู เสนอราคายื่นขอเสนอดานราคาและนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

  7.1 ผูเสนอราคาจะตองจัดทําขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 5 ชุด โดยเอกสารตองมีความ

ชัดเจน และมีรายละเอียดครบถวน ตามที่ระบุในขอ 5. การดําเนินงานโดยละเอียด/เงื่อนไขการจางใสซองปด

ผนึกซ่ึงเอกสารท่ีเสนอถือเปนเอกสารของทางราชการ สํานักงาน ป.ป.ช. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนแกผูเสนอราคา 

ประกอบดวย  

   - เอกสารแผนงานโครงการฯ โดยละเอียด  

 - อธิบายแนวคิดหลักและกลยุทธของแผนการดําเนินการภายใตวัตถุประสงค  

 - กลวิธีในการดําเนินการจัดกิจกรรมและเผยแพรประชาสัมพันธ  

 - ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการจัดกิจกรรมฯ นี้  

  7.2 การตกแตงสถานท่ีในการจัดงาน สถานท่ีลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  7.3 เสนอรูปแบบแนวคิด กลวิธี ในการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมทํา 

ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งท่ี 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตาน      คอร

รัปชันสากล (ประเทศไทย) พิธีเปด พิธีการตางๆ การแสดง ตลอดจนขอเสนออื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัด

งานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

  7.4 ประวัติและผลงานท่ีผานมาของผูเสนอราคา 

  7.5 แผนปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ (Work Plan) 

  7.6 รายชื่อผูรับจางชวงที่รับผิดชอบการดําเนินการผลิตสื่อ ชื่อและประวัติการทํางานของ 

ผูควบคุมการผลิต และตัวอยางผลงานของบริษัทท่ีรับจางชวง รวมถึง สถานท่ีท่ีจะใชในการถายทํา สถานท่ีตัดตอ 

และพิธีกร 

  7.7 ผูเสนอราคาจะตองพรอมในการเขานําเสนอรายละเอียดทางเทคนิคโดยละเอียดตอ

สํานักงาน ป.ป.ช. 

 7.8 เวลาในการนําเสนองานของผูเสนอราคา ไมเกิน 30 นาที 
 

8. เกณฑการพิจารณา 

  คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินโดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น โดยจะพิจารณาให

คะแนนคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักท่ี

กําหนด คือ 

  - ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 40  

  - ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนๆ กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 60 

  ตามรายละเอียดและเกณฑ ดังตอไปนี้ 
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  8.1 แนวคิดหลักและแนวทางการสรางสรรค 

     - ความเขาใจในวัตถุประสงคหลัก และความสามารถในการพัฒนาแนวคิดหลักให

กลุมเปาหมายเขาใจตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ และตามโจทยท่ีกําหนดไว 

  8.2 การผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ  

   - การออกแบบสื่อตาง ๆ ตามแนวคิดหลักที่พัฒนาขึ้น กลยุทธ กลวิธีและแผนการ

สื่อสารท่ีสามารถบรรลุเปาหมาย ภายใตโจทยงานท่ีกําหนด 

     - ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของสื่อเพื่อสรางการสื่อสารใหเกิดการเขาถึงหรือโนมนาว

กลุมเปาหมาย ไดชัดเจนท่ีสุด 

     - คุณภาพของการจัดงานท้ังในมิติดานการผลิต เทคนิค/ระบบ/วิธีการผลิตท่ีมีมาตรฐาน  

8.3 ประสบการณและผลงานของผูเสนอราคา          

     - การกําหนดข้ันตอนดําเนินงาน และความเปนไปไดในการปฏิบัติไดจริงภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

     - ความสมบูรณ ครบถวนของเอกสารท่ีนําเสนอ และความชัดเจนในการนําเสนอ 

     - หลักฐานการปฏิบัติงานที ่ผานมา และรูปแบบองคกร ไดแก ประวัติการทํางานของ

คณะทํางานท้ังหมด และตัวอยางผลงานท่ีผานมา (Company Profile) โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานสื่อท่ีเปนท่ีรูจัก 

     - คุณสมบัติ และความพรอมของบุคลากร ไดแก จํานวนบุคลากรที่รวมงาน ลักษณะการมอบ

งาน และความรับผิดชอบ, คณะผูเชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษาดานวิชาการ, คุณวุฒิ และประสบการณของทีมงาน  

โดยพิจารณาใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังตอไปนี้ 

1) แนวคิดหลักและแนวทางการสรางสรรค 

คะแนนเต็ม 70 คะแนน 

2) การผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ 

      คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

3) ประสบการณและผลงานของผูเสนอราคา  

      คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

      คะแนนรวม  100  คะแนน 
 

9. ขอกําหนดในการวาจาง 

9.1 ตลอดระยะเวลาในขั้นตอนการดําเนินงาน ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนการดําเนินงาน  

ในแตละขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด พรอมวัน/เวลา/สถานที่ในการทํางาน โดยตองใหคณะกรรมการรวม

พิจารณาเสนอความคิดเห็นตลอดการทํางาน 
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9.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนองานใหคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกตองและคุณภาพของ

ทุกขั้นตอนการผลิต เชน การเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) การถายทํา การตัดตอ การตรวจภาพ

และเสียง และสื ่ออื ่น ๆ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทั ้งนี้ การผลิตจะตองไดร ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกอนจึงจะดําเนินการผลิตได 

9.3 ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขงาน ตามท่ีคณะกรรมการใหขอคิดเห็น 

9.4 ในกรณีที่ผูเสนอราคามีความจําเปนที่จะตองใชภาพ Footage จากแหลงใดผูเสนอราคา

จะตองจัดหาเอง คณะกรรมการจะสนับสนุนเฉพาะท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปน Footage ท่ีบริษัทไมสามารถจัดหา

ได และท่ีคณะกรรมการเปนเจาของเองเทานั้น 

9.5 ผูเสนอราคาจะตองพรอมที่จะชี้แจงหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะอายุสัญญา

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

9.6 ผลงานท่ีผลิตเสร็จเรียบรอยแลว เปนลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการโดยเด็ดขาด (ท้ังนี้ รวมท้ัง

ขอเสนออ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดทําเปนกรณีพิเศษดวย) 

9.7 ผูเสนอราคาตองเสนอรายละเอียดของแผนงานและดําเนินการตามขั้นตอนของแผนงาน 

ท่ีนําเสนอ ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. ใหความเห็นชอบแลวใหเสร็จสิ้นอยางมีประสิทธิภาพ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  

ผูเสนอราคาตองแจงใหคณะกรรมการตรวจรับการจาง เห็นชอบกอนดําเนินการ 

9.8 หากคณะกรรมการ พบวา ผูเสนอราคาจงใจที่จะไมดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว/หรือ

ดําเนินการลาชาไมมีเหตุอันควร ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูเสนอราคา ซึ่งผูเสนอราคาจะตองยินยอมชดใช

คาเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการ หรือถือวาเปนการผิดสัญญา ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิกสัญญาได เวนแต

กรณีคณะกรรมการตรวจรับการจาง เห็นวาเปนเหตุสุดวิสัย 

9.9 คณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงาน ป.ป.ช. เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

รวมท้ังคณะกรรมการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน       

ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีขอมูลหลักฐานที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม

สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอแทน เปนตน 
 

10. การสงมอบงาน 

  10.1 จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงานเปนเอกสารสงมอบงานใหคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด 

(ตนฉบับ 1 แฟม/สําเนา 2 แฟม) พรอมบันทึกขอมูลลงแผนซีดี จํานวน 3 ชุด ประกอบดวยรายละเอียดการ 1

ดําเนินงานท้ังหมด ดังนี้ 

   - ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค/แนวคิดหลัก/กลุมเปาหมาย/กลยุทธ/กลวิธี/แผนการดําเนินงาน/

แผนการเผยแพรสื่อในโครงการฯ  ท้ังหมด  
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   - แผนการดําเนินงานกิจกรรม“เดิน-วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมโกง ไมทน ไมเฉย รวมไทย

ตานโกง ครั้งท่ี 3 ภายใตแนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” พรอมภาพประกอบการจัดกิจกรรม 

   - สื่อประชาสัมพันธชองทางอ่ืนๆ ทุกชนิดท่ีผลิตและเผยแพร /หลักฐานการเผยแพร/ ภาพประกอบ 

 10.2 สื่อทุกชนิดท่ีผลิตเปนภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง ตองสงมอบตนฉบับเปนวีดิทัศน บันทึก

ลงแผนดีวีดี 3 ชุด (เพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันในการตรวจรับงาน) 

โดยผูรับจางตองสงมอบงานตามขอ 10.1 และ 10.2 ภายใน 30 วัน นับถัดจากการจัด

กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพ่ือรณรงคสงเสริมคุณธรรม ไมทํา ไมทน ไมเฉย รวมไทยตานโกง ครั้งท่ี 3 ภายใตแนวคิด 

“GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) 

 

11. วงเงินในการจัดหา 

  3,500,000- บาท (สามลานหาแสนบาทบาทถวน)  

 

12. เง่ือนไขการจายเงิน 
   

  จายเงินตามงวดงานดังนี้ 

     งวดที่ 1 จายเงินรอยละ 50 ของจํานวนเงินทั้งหมด หลังจากการเซ็นสัญญาและเสนอ

แผนการปฏิบัติงานเปนท่ีเรียบรอยแลว 

     งวดท่ี 2 จายเงินรอยละ 30 ของจํานวนเงินท้ังหมด หลังจากการจัดกิจกรรมแลวเสร็จ  

     งวดท่ี 3 จายเงินรอยละ 20 ของจํานวนเงินท้ังหมด หลังการสงมอบงาน และคณะกรรมการ

ตรวจรับงานเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


