
รายละเอียดเงื่อนไข 
จ้างผลิตป้าย QR Code ส าหรับต้นพืชกระท่อมที่ได้รับอนุญาต/ควบคุม 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบในหลักการการก าหนดพ้ืนที่น าร่องที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด 
จ านวน 135 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ด าเนินการให้ครบตามขั้นตอนต่าง ๆ และส ารวจพ้ืนที่ที่อาจยังไม่ได้มี 
การส ารวจเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดนอกเหนือจากพ้ืนที่น าร่องใน ๑๓๕ หมู่บ้าน/ชุมชน นั้น  
เพ่ือรองรับพ้ืนที่เตรียมการและพ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด 
ตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  สพส. จึงได้ด าเนินโครงการศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ปัจจัย ศักยภาพ ที่มีผลต่อรูปแบบการควบคุม 
พืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการควบคุมพืชกระท่อมโดยการ  
มีส่วนร่วมของชุมชน และเพ่ือปรับปรุงพัฒนากลไกการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ตามมาตรา ๕๘/๒ ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ศึกษา จ านวน ๑๓๕ หมู่บ้าน โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  
๑) การประเมินและการก าหนดพื้นที่เป้าหมาย ๒) ชี้แจงท าความเข้าใจ ๓) การจัดท าค าร้อง ๔) การจัดตั้งกลไก 
๕) การจัดท าธรรมนูญชุมชน ๖) การจัดท าแผนปฏิบัติการ ๗) การจัดเวทีประชาคม ๘) ส ารวจและบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตป้าย QR code ส าหรับติดประจ าต้นกระท่อมที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้ในระบบสารสนเทศ เพ่ือควบคุมและติดตามภายใต้การศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการ  
มีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือน าไปติดต้นกระท่อมที่ขึ้นทะเบียนภายใต้การศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการ  
มีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๒ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมของคณะกรรมการระดับต่างๆ  

๓. ขอบเขตของงาน 
๓.๑ ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนควบคุมต้นกระท่อม มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) วัสดุต้องเป็นสแตนเลส ผิวเรียบมันวาว สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมโค้งสี่มุม เจาะรูมุมบนซ้าย  
มีความหนาประมาณ ๐.๘ มิลลิเมตร ความกว้าง ๕.๕ เซนติเมตร และความยาว ๘.๔ เซนติเมตร  

๒) พิมพ์แบบเลเซอร์ อักษรสีด า คมชัด หน้าเดียว มีจุดที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อมูล 
จ านวน ๑๒ จุด 

๓) ต้องมีความคงทน ทนแดด ทนฝน ไม่สึกกร่อน ไม่เป็นสนิม ตัวอักษรไม่เลือน ไม่หลุดง่าย 
ตลอดอายุการใช้งาน 

๔) สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จะส่งมอบไฟล์ข้อมูลให้ส าหรับการผลิตแผ่นป้าย 
๕) ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 
๖) รูปตัวอย่างรายละเอียดส่วนประกอบ 
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 ๓.๒ จัดหาลวดอเนกประสงค์ Twist Tie ส าหรับรัดต้นไม้ เคลือบเขียวพร้อมที่ตัดในตัว คุณภาพดี  
ความหนา ๑.๘ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตรต่อม้วน 

๔. จ านวนที่ต้องการ 
๔.๑ แผ่นป้ายทะเบียนควบคุมต้นกระท่อม จ านวน  ๒๐,๐๐๐ แผ่น  
๔.๒ ลวดอเนกประสงค์ Twist Tie ส าหรับรัดต้นไม้ จ านวน ๒๐๐ ม้วน 

๕. การประกัน 
ต้องรับประกันคุณภาพของงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ภายใน  ๓๐ วัน หลังลงนามในสัญญา 

๗. สถานทีต่รวจรับและส่งงาน 
๗.๑ สถานที่ตรวจรับ สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด

เชียงใหม่ ถนนโชตนา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
๗.๒ สถานที่ส่งมอบงาน เมื่อผ่านการตรวจรับงานสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

จะพิจารณาแจ้งจ านวนที่ต้องการให้จัดส่งไปยัง 
๑) ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑  เลขที่ ๘๘/๙ หมู่ ๓ ต าบลคูบางหลวง 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ 
 ๒) ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘  เลขท่ี ๑๐๒/๒๗ ม.๙ นิคมพัฒนาซอย ๒

ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ 
 ๓) ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ เลขที่ ๔๓๔ ถนนไทรบุรี ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

๘. วงเงินในการจัดหา 
  งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑,03๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)  


