เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
การจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute)
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) ได้ริเริ่มจัดตั้งสถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม
(Innovation Foresight Institute : IFI) เพื่อเป็นสถำบันเฉพำะทำงด้ำนกำรมองอนำคต (Foresight) ที่นำไปสู่กำร
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรกำหนดและออกแบบทิศทำงนวัตกรรมที่สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม และชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรมองอนำคตเป็นกระบวนอย่ำงเป็นระบบในกำรคำดกำรณ์แนวโน้มอนำคตที่คำด
ว่ำจะเป็นไปได้หรือน่ำจะเป็นไปได้ โดยอำศัยกำรรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล ประเมินสถำนภำพและควำมรู้ต่ำงๆ ที่มี
อยู่ในปัจจุบันกับควำมเป็นไปได้ของอนำคตในแต่ละทำง รวมถึงคำดกำรณ์เกี่ย วกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบท
สภำพแวดล้อมในอนำคตที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สถำบั น กำรมองอนำคตนวัตกรรม มีบทบำทหน้ำที่ในกำรศึกษำ กำหนด และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเด็นแนวโน้มอนำคตของโลก แนวโน้มผลกระทบที่มีลำดับควำมสำคัญสูงและทิศทำงกำรปรับตัว และกำร
บริหำรจัดกำรของประเทศไทย เพื่อกำรออกแบบนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงออกแบบ
กิจกรรมด้ำนอนำคตศำสตร์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) และกำรพัฒนำศักยภำพและเครือข่ำยนักอนำคต
ศำสตร์ของสถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม เพื่อให้เกิดกำรเร่งสร้ำงชุมชนและเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญที่เข้มแข็ง
รวมถึงสนับสนุนบทบำทของสถำบันให้เป็นกลไกสำคัญในกำรเชื่อมต่อตั้งแต่งหน่วยงำนยุทธศำสตร์ลงสู่หน่วยงำน
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของอนำคตศำสตร์ศึกษำในทุกระดับ
เพื่อเป็นกำรเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักกำรรับรู้ถึงควำมสำคัญของกำรมอง
อนำคต (Foresight) ต่อกำรวำงแผน ยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรพัฒนำประเทศ และเป็นกำรประชำสัมพันธ์สถำบัน
กำรมองอนำคตนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักในเครือข่ำยนักอนำคตศำสตร์และสำธำรณชนทั่วไป รวมทั้งเป็นโอกำสใน
กำรระดมควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย สนช. จึงกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวสถำบันกำร
มองอนำคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI) ขึ้น และมีกำรจัดสัมมนำร่วมในโอกำสดังกล่ำว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมเปิดตัว “สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI)”
2.2 เพื่อจัดงำนประชุมและสัมมนำร่วมภำยในงำนเปิดตัว
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3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ภำครัฐ ได้แก่ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ที่มีบทบำทในกำรกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำร และ
ผู้นำนโยบำยไปปฏิบัติ อำทิ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงำน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
3.2 ภำคเอกชน ได้แก่ ผู้นำภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร SMEs ในหลำกหลำยสำขำธุรกิจ สมำคมกำรจัดกำร
ธุรกิจ กลุ่มบริษัทธุรกิจที่ปรึกษำ และนักวิชำกำรอิสระ
3.3 ภำคกำรศึกษำ ได้แก่ คณำจำรย์ นักวิจัย และนักวิชำกำร จำกหลำกหลำยสำขำที่มีควำมสนใจด้ำน
อนำคตศำสตร์
3.4 ประชำชนบุคคลทั่วไป
3.5 สื่อมวลชน
4. ระยะเวลา
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน 2 (สอง) เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยำยน 2561
โดยกำหนดงำนในวันที่ 30 - 31 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit หรือตำมวันและ
หรือสถำนที่อื่นใดที่ สนช. จะกำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมเหตุผลและควำมจำเป็น
5. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมำณ 1,200,000 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตกำรดำเนินงำน
6. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 รำคำกลำง : 985,000 บำท
6.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : สัญญำจ้ำงเหมำฯ เลขที่ สจ-0086-61 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2561
7. ขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อให้กำรจัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัว “สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute :
IFI)” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรจัดงำน ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ดำเนินกำรสนับสนุนและ
จัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัว “สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI)” และกำรจัด
ประชุมสัมมนำวิชำกำร ในช่วงก่อน ระหว่ำง และหลังจัดงำน จำนวน 2 วัน ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 สิงหำคม 2561
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ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit หรื อ ตำมวั น และหรื อ สถำนที่ อื่ น ใดที่ สนช. จะก ำหนดแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงตำมเหตุผลและควำมจำเป็น โดยมีรำยละเอียดขอบเขตกำรดำเนินงำน ดังนี้
7.1 การจัดเตรียมสถานที่และการตกแต่งสถานที่ชั่วคราว
7.1.1 ออกแบบ และนำเสนอแนวคิดกำรจัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัว “สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม
(Innovation Foresight Institute : IFI)” และกำรจัดประชุมสัมมนำวิชำกำร สำหรับใช้ในกำร
ดำเนินงำนตำมที่ปรำกฏในขอบเขตงำนข้อ 7 เสนอให้ สนช. เห็นชอบ
7.1.2 วำงแผนกำรดำเนินงำน นำเสนอกรอบแนวควำมคิดกำรจัดงำน กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรใน
กิจกรรมต่ำงๆ ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
7.1.3 ออกแบบและจัดทำเวทีกลำงพร้อมป้ำยชื่องำน ด้วยวัสดุโครงไม้และหรือวัสดุอื่น ให้มีขนำด
เหมำะสมกับพื้นที่กำรจัดงำน โดยต้องจัดให้มีมิติน่ำสนใจ มีระบบแสง สี เสียง และจอ LCD
ขนำดและจำนวนที่เหมำะสมกับเวทีกลำง หรือตำมควำมเห็นชอบของ สนช.
7.1.4 เสนอรู ป แบบและด ำเนิ น กำรจั ด พิ ธี เ ปิ ด “สถำบั น กำรมองอนำคตนวั ต กรรม (Innovation
Foresight Institute : IFI)” ที่ทันสมัยและน่ำประทับใจ พร้อมจัดระบบ แสง สี เสี ยง และ
สคริปต์ให้มีควำมเหมำะสมกับพิธีเปิด ตำมควำมเห็นชอบของ สนช.
7.1.5 ออกแบบและจัดทำซุ้มทำงเข้ำงำน ให้มีขนำดที่เหมำะสมกับสถำนที่ที่จัดงำนด้วยวัสดุโ ครงไม้
หรือโครงบอร์ด หรือโครงทัช หรือวัสดุอื่นที่เหมำะสมกับขนำดห้องและสถำนที่ที่ จัดงำน ตำม
ควำมเห็นชอบของ สนช.
7.1.6 ออกแบบผัง และจัดเตรียมห้องประชุม ห้องประชุมย่อย จุดลงทะเบียน จุดอำนวยควำมสะดวก
สื่ อมวลชน ส ำหรั บ งำนระหว่ำงวันที่ 30 - 31 สิ งหำคม 2561 ควำมจุไ ม่น้อยกว่ ำ 150 คน
สำหรับผู้เข้ำร่วมงำน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ตำมควำมเห็นชอบของ สนช.
7.1.7 ประสำนงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำนร่วมกับโรงแรมและ สนช.
7.2 จัดแถลงข่าวและพิธีเปิด “สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute:
IFI)” ภายใต้ แ นวคิ ด “Foresight – Future Impact and Long-term Planning” และจั ด ประชุ ม และ
สัมมนาร่วมภายในงานเปิดตัว
7.2.1 รำยละเอียดกำรแถลงข่ำวและกำรจัดพิธีเปิดตัว
1) ประชำสัมพันธ์และจัดทำหนังสือเชิญชวน ผู้บริหำรระดับสูง ส่วนรำชกำร คณำจำรย์ นักวิจัย
นักวิชำกำร ผู้ประกอบกำร SMEs และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้ำหมำย รวบรวมรำยชื่อ/แบบ
ตอบรับผู้เข้ำร่วมงำน และจัดทำแบบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมพิธีเปิดตัวและจัดสัมมนำฯ
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2) ออกแบบจั ดเตรี ย มรูปแบบพิธีเปิดโครงกำรให้ มีควำมพิเศษและน่ำสนใจ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของสถำบัน พร้อมทั้งเชิญผู้บริหำรระดั บสูง ส่วนรำชกำร คณำจำรย์ นักวิจัย
นักวิชำกำร ผู้ประกอบกำร SMEs และผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำร่วมสัมมนำ
3) จัดเตรียมสถำนที่จัดงำน ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ปรับอำกำศ 1 ห้อง สำหรับพิธีเปิดทั้งหมด
ที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนได้ไม่น้อยกว่ำ 150 คน พร้อมจัดทำเวทีและฉำกหลังเวที ให้มี
ควำมสวยงำมสอดคล้องกับแนวคิดของงำน
4) ออกแบบและจัดทำเวที ฉำกหลังเวที (Backdrop) ป้ำยชื่องำน และ Photo Backdrop มุม
ผู้สื่อข่ำว สำหรับประชำสัมพันธ์ และให้สัมภำษณ์กับสื่อมวลชน
5) ออกแบบและจัดหำ Podium ให้สอดคล้องกับแนวคิดของงำนและมีควำมทันสมัยพร้อม
ดอกไม้สดบนแท่น จำนวน 3 จุด (จุดที่ 1 พิธีกร จุดที่ 2 ผู้กล่ำวรำยงำน จุดที่ 3 ประธำนบน
เวที) หรือตำมควำมเหมำะสมพร้อมแท่นรองยืน
6) จัดระบบ แสง สี เสียง ของงำนพิธีเปิดให้เหมำะสมกับแนวคิดของงำน
7) ออกแบบและจั ด ท ำอุ ป กรณ์ ใ นกำรท ำพิ ธี เ ปิ ด และจั ด ท ำเทคนิ ค พิ เ ศษ (Gimmick)
ที่เหมำะสมกับแนวคิดของงำน จำนวน 1 ชุด
8) จัดพิธีกำรเปิดตัว“สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute :
IFI)”
9) จั ด ท ำสื่ อ VTR เพื่ อ ประกอบกำรแถลงข่ ำ วเปิ ด ตั ว “สถำบั น กำรมองอนำคตนวั ต กรรม
(Innovation Foresight Institute : IFI)” โดยมีควำมยำวไม่เกิน 3 นำที โดยมีเนื้อหำตำม
ที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
10) จัดทำรำยละเอียดขั้นตอนต่ำงๆ เกี่ยวกับพิธีเปิด บทพิธีกร และดำเนินรำยกำรทั้งหมด
11) จั ด พิ ธี ก รเพื่ อ ด ำเนิ น รำยกำรในพิ ธี เ ปิ ด จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 1 คน ที่ มี ป ระสบกำรณ์
มีชื่อเสียงที่มีผลงำนเป็นพิธีกรระดับประเทศ และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำงให้ควำม
เห็นชอบ
12) จัดพิธีกรเพื่อดำเนินรำยกำรตลอดระยะเวลำกำรจัดงำน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน ที่มี
ประสบกำรณ์ และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำงให้ควำมเห็นชอบ
13) จัดหำห้องรับรองสำหรับประธำนและคณะผู้บริหำรระดับสูง ไม่น้อยกว่ำ 1 ห้อง
14) จัดหำชุดรับแขกสำหรับประธำนและคณะผู้บริหำรระดับสูงที่ใช้ในพิธีเปิดจำนวนไม่น้อย
กว่ำ 10 ที่ พร้อมกำรตกแต่งให้สวยงำมเหมำะสม
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15) จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้ำร่วมงำน โดยจัดที่นั่งแบบ Theatre จำนวนไม่น้อยกว่ำ 150 ที่นั่ง
16) จัดอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ำร่วมงำน ไม่น้อยกว่ำ 150 ชุด ตลอดช่วงกำรจัด
งำน
17) จัดอำหำรกลำงวันให้เพียงพอสำหรับผู้เข้ำร่วมงำน ไม่น้อยกว่ำ 150 ชุด ตลอดช่วงกำรจัด
งำน
18) จัดหำของที่ระลึกสำหรับประธำนในพิธีและคณะผู้บริหำรระดับสูง ไม่น้อยกว่ำจำนวน 10
ชิ้น
19) ออกแบบและจั ดทำเสื้ อคอโปโล พร้อมปรำกฎตรำสั ญลั กษณ์ ส ถำบัน กำรมองอนำคต
นวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI) และตรำสัญลักษณ์สำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จำนวน 1 จุด จำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 50 ตัว
20) ดำเนินกำรจัดทำ Roll up แสดงข้อมูลสถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (Innovation
Foresight Institute : IFI) ขนำด Roll up 80 x 180 ซม. จำนวน 6 ชิ้น
21) ชุดนิทรรศกำรขนำด 3 x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด
22) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ รับลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน และประสำนงำน/ต้ อ นรับ
ประธำน บุคคลสำคัญ ผู้บริหำร สื่อมวลชนผู้เข้ำร่วมงำน ดูแลและจัดกำรพิธีกำรบนเวทีทุก
ขั้นตอน พร้อมอำนวยควำมสะดวกอย่ำงเหมำะสมตลอดระยะเวลำกำรจัดงำน
23) จัดหำเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ พร้อมจอโปรเจคเตอร์จำนวน 4 จุด ติดตั้งตำมจุดที่เหมำะสม
หรือตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบ
24) จัดหำเครื่องขยำยเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สำยบนเวทีจำนวน 1 จุด โพเดียม จำนวน 2 จุด
และในห้องสัมมนำ ไมโครโฟนไร้สำย จำนวน 10 ตัว รวม 5 จุด โดยควบคุมดูแลระบบเสียง
ให้ได้ยินชัดเจนทั่วทั้งห้องจัดงำน
7.2.2 จัดให้มีกำรบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในงำน ดังนี้
1) จัดเตรียมกล้องถ่ำยทอดสดในระบบ OB Switching Full HD ประกอบด้วย กล้องถ่ำยทอด
บนเวทีกล้อง FIX 1 ตัว และกล้องหมุนได้ 1 ตัว สำหรับถ่ำยทอดรอบห้องสัมมนำและบริเวณ
งำน พร้อมอุปกรณ์จอ LCD TV / LED Display สำหรับถ่ำยทอดสดภำยในงำน
2) จัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อบันทึกภำพนิ่งและวิดีโอตลอดกำรจัดงำน ดำเนินกำรตัดต่อภำพและวีดีโอ
พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี ส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงภำยในระยะเวลำตำมงวดงำน จำนวน 5 ชุด
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3) บันทึกภำพนิ่งดิจิตอล อำทิ ภำพกำรจัดงำน โดยเริ่มตั้งแต่ภำพกำรจัดเตรียมงำน ภำพงำน
แถลงข่ำว ภำพบรรยำกำศในกิจกรรมต่ำงๆ ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน 2 ชุด
4) บั น ทึกภำพเคลื่ อนไหวตลอดกิจกรรมและตัดต่ อภำพเคลื่ อนไหว นำส่ งในรูปแบบ DVD
จำนวน 2 ชุด โดยมีแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
- ประสำนงำนและทำกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหวตลอดรำยกำร
- ตัดต่อภำพเคลื่อนไหวแยกในแต่ละช่วงกิจกรรม เช่น ช่วงกำรแถลงข่ำว ช่วงกิจกรรม
ต่ำงๆ ภำยในงำน
- ตัดต่อภำพเคลื่อนไหวจัดทำเป็นไฮไลท์รวมสำหรับเป็นวิดีโอสรุปกิจกรรมและเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งถัดไป
7.2.3 ส่วนบริเวณพื้นที่จัดงำน
1) ออกแบบและวำงผั ง กำรใช้ พื้ น ที่ จั ด งำนทั้ ง หมดพร้ อ มตกแต่ ง สถำนที่ ภ ำยใต้ แ นวคิ ด
“Foresight - Lessons for its Future Impact and Long-term Planning”
2) จัดทำป้ำยบอกพื้นที่ zoning bunting ขนำดเหมำะสมจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 จุด
3) ออกแบบและจัดทำสัญลักษณ์ของงำนหรือ Landmark ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดงำนหรือแนวคิดของงำน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 จุด
4) ออกแบบและจัดทำซุ้มทำงเข้ำงำนให้สวยงำมสอดคล้องกับแนวคิดของงำนจำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 จุด
5) ตกแต่งสถำนที่ให้เข้ำกับบรรยำกำศในงำนและจัดให้มีมุมสำหรับถ่ำยภำพที่สอดคล้ องกับ
แนวคิดของงำน
7.2.4 จุดลงทะเบียน
1) จัดสถำนที่และโต๊ะเก้ำอี้สำหรับลงทะเบียน ให้เพียงพอและเหมำะสมกับผู้เข้ำร่วมงำนและ
เจ้ำหน้ำที่
2) เชิญสื่อมวลชนจำกสื่อที่ได้รับควำมนิยมพร้อมทั้งจัดโต๊ะลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนและ
จัดทำแฟ้มข่ำว
7.2.5 จัดทำแผนกำรเผยแพร่สื่อที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำงและมีประสิทธิภำพ
โดยอย่ำงน้อยประกอบด้วย
1) จั ดทำกำหนดกำร ประสำนรวบรวมและจัดทำข้อมูล (Factsheet) เกี่ยวกับกำรจัดงำน
ตลอดจนจัดทำข่ำว เอกสำรและข้อมูลรำยละเอียดกำรจัดงำนสำหรับสื่อมวลชน
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2) เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้ำร่วมงำน และเผยแพร่ข่ำว ภำพข่ำว กำรแถลงข่ำวผ่ำนสื่อมวลชน
ต่ำง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสำร สื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่ำ 10 สื่อ
3) ประสำนงำนจัดทำรำยละเอียด (content) เพื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Facebook และ
Website ของ สนช.
4) จั ด ท ำโปสเตอร์ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ง ำน พิ ม พ์ สี่ สี ขนำดกระดำษไม่ ต่ ำกว่ ำ A2 โดยติ ด ต่ อ
ประสำนงำนเพื่อติดประชำสัมพันธ์ในพื้นที่ของหน่วยงำน องค์กร สถำบันต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเตรียมไว้เพื่อแจกจ่ำยไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
5) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 60 คอลัมน์นิ้ว สี่สี จำนวน 3 ฉบับ โดย
ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับกำรเห็นชอบจำก สนช.
7.2.6 ห้องประชุมสัมมนำสำหรับกำรประชุมและสัมมนำ ในวันที่ 30 สิงหำคม 2561 เวลำ 13.00 –
16.30 น. และในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.00 – 13.00 น.
1) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับห้องประชุมสัมมนำย่อยในวันที่ 30 สิงหำคม 2561 จำนวนไม่น้อยกว่ำ
2 ห้ อ ง สำมำรถจุ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม สั ม มนำได้ ห้ อ งละไม่ น้ อ ยกว่ ำ 75 ที่ นั่ ง หรื อ อำจ
เปลี่ยนแปลงตำมควำมจำเป็น
2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับห้องประชุมสัมมนำย่อยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 จำนวน 1 ห้อง
สำมำรถจุผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำได้ห้องละไม่น้อยกว่ำ 150 ที่นั่ง หรืออำจเปลี่ยนแปลงตำม
ควำมจำเป็น
3) จัดเตรียมเวที แผงฉำก และ จัดทำผังที่นั่งภำยในห้องประชุมสัมมนำย่อยพร้อมตกแต่งให้
สวยงำม
4) จัดเตรียมกล้องวิดีทัศน์สำหรับบันทึก ไม่น้อยกว่ำ 6 ตัว โดยส่งมอบเทปต้นฉบับและ แผ่น
DVD และ แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด หลังเสร็จสิ้นงำน
5) จัดเตรียม LCD Projector และจอฉำยภำพ ให้มีกำลังควำมสว่ำงและขนำดจอที่เหมำะสม
สำหรับกำรประชุมสัมมนำในแต่ละห้อง
6) บั น ทึกเสี ย งกำรบรรยำยและอภิปรำยทุกห้ อง (ระบบ MP3 หรือ ระบบไฟล์ เสี ยงอื่นๆที่
สำมำรถใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป)
7) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภำยในห้องประชุมสัมมนำย่อยทุก
ห้อง อย่ำงน้อย ห้องละ 1 คน เพื่อประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกในกำรนำเสนอให้แก่
วิทยำกร ทั้งระบบภำพ แสง และเสียง
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7.2.7 จัดให้มีทีมงำนประสำนงำนประจำหน่วยงำนของผู้ว่ำจ้ำง เพื่อประสำนงำนกับทีมงำนของ สนช.
7.2.8 ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จัดงำนและจะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัดงำนทั้งหมด ประกอบด้วย
ค่ำอุปกรณ์กำรจัดงำน ค่ำของที่ระลึก ค่ำเช่ำพื้นที่ และอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตกำรจ้ำงงำน รวมถึง
ค่ำซ่อมบำรุงกรณีพื้นที่เกิดควำมเสียหำย
7.2.9 ประสำนงำนและวำงแผนเพื่อนำอุปกรณ์กำรจัดงำนเข้ำและออกพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยควำม
สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย และเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรขนย้ำย
7.2.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องตกแต่งพื้นที่ ติดตั้งเวที ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบเสี ยงและสำธำรณูปโภค กำร
ขนถ่ำยสินค้ำ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่นำมำใช้จัดงำน รวมทั้งออกแบบ ดำเนินกำร
ผลิต พร้อมดำเนินกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมควำมเหมำะสม โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขของ
อำคำรที่จัดงำนและส่งมอบชิ้นงำน (ถ้ำมี) ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดหลังสิ้นสุดกำรจัดงำน พร้อม
หลักฐำนกำรส่งมอบ
7.2.11 ดำเนินกำรจัดให้มีกำรดูแลอำนวยควำมสะดวกภำยในบริเวณงำนและกำรวำงแผนมำตรกำร
รักษำควำมปลอดภัยตลอดทั้งงำน
7.2.12 รื้อถอน จัดเก็บและขนย้ำยวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมหลักฐำนกำรส่งมอบชิ้นงำนที่ยังคงใช้
ประโยชน์ได้ให้ถึงสถำนที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
7.2.13 รำยงำนสรุปผลกำรจัดงำนเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรจัดงำน โดยนำเสนอในรูปแบบของ
นิตยสำร (Magazine) ที่มีควำมน่ำสนใจ สำมำรถเข้ำใจประเด็นวัตถุประสงค์ สรุปภำพรวม และ
ประเด็นหลักของแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีเนื้อหำในส่วนต่ำงๆ ที่เป็นภำษำไทยและหรือภำษำอังกฤษ
พร้อมภำพประกอบ ไม่น้อยกว่ำประเด็นที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม และจัดส่งไฟล์ลงในแฟลช
ไดรฟ์ (Flash Drive)
8. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
8.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
8.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
8.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
ตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
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8.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งำนเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
8.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
กำหนด
8.11 ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง
8.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
8.13 ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ ำยเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
8.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,200,000.บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
เอกชนที่สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เชื่อถือ
9. หลักเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอ โดยมีหัวข้อนำเสนอดังนี้
9.1 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
- นำเสนอแนวควำมคิด รูปแบบในกำรดำเนินงำนภำพรวมตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนทั้งหมด
- กำรจัดองค์ประกอบและภูมิทัศน์ที่โดดเด่น กำรจัดสรรพื้นที่จัดงำนที่สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอย
- ประวัติและผลงำนของผู้เสนอรำคำ และที่อยู่ โดยผู้ว่ำจ้ำงต้องสำมำรถติดต่อประสำนงำนเพื่อ
สอบถำมข้อมูลได้
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-

กำรเสนอรำยละเอีย ดกิจกรรม ให้ ผู้ เสนอรำคำเสนอเป็นเอกสำร จ ำนวน 3 ชุด และจะต้อง
นำเสนอด้วยวำจำและในรูปแบบสำมมิติต่อคณะกรรมกำร ตำมวัน เวลำที่คณะกรรมกำรกำหนด
- กำรจัดทำแผนกำรรื้อถอน จัดเก็บและนำส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ และ/หรือรื้อ
ถอนและนำส่งนิทรรศกำรไปยังสถำนที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
9.2 ข้อเสนอด้ำนรำคำ
10. การส่งมอบงานและการชาระเงิน
ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดจ่ำยเงินค่ำจ้ำงร้อยละ 100 ของมูลค่ำกำรจ้ำงทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้ำงจัดทำเอกสำรรำยงำนกำร
ดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ ตำมขอบเขตกำรดำเนินงำน จำนวน 3 เล่ม และหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ได้มีกำรตกลงไว้ใน
สั ญญำจ้ ำงเรี ย บร้ อยทุกประกำร ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2561 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัส ดุพิจ ำรณำ
เห็นชอบแล้ว
11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
11.1 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอแนวคิดในกำรออกแบบ ผลิตโครงสร้ำง ดำเนินกำรพิธีเปิดงำนและพิธีกำร พร้อม
ทั้งส่งรำยละเอียดแต่ละกิจกรรม โดยระบุปริมำณหรือจำนวนให้ชัดเจน
11.2 คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะพิจำรณำรำยละเอียด/รูปแบบกำรจัดกิจกรรมของผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำที่ได้รับคะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยมีเกณฑ์กำรตัดสินดังนี้
ลาดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรจัดทำแผนงำนและขั้นตอนกำรเตรียมงำน
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ / ควำมน่ำสนใจของรูปแบบกิจกรรม
3. ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้มีคุณภำพทันสมัย เหมำะสมและใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับลักษณะของกำร
4. แผนสำรองของกำรจัดงำน รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ
5. กำรออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ
6. ประสบกำรณ์ (ผลงำนในอดีต)
7. รำคำที่นำเสนอ
รวมคะแนน

คะแนน
10
30
20
10
15
10
5
100

11.3 ผู้ว่ำจ้ำง โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนอ
รำคำที่เสนอแนวคิดและกำรดำเนินงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และคำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง
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ซึ่งอำจไม่ใช่ผู้เสนอรำคำต่ำที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสำมำรถต่อรองรำคำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง
และขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้คำแนะนำเพิ่มเติม ปรับปรุงรำยละเอียดของงำนบำงประกำรเพื่อให้ได้ผลงำนที่สมบูรณ์
ที่สุด ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
11.4 ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกรอบที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดไว้ทุกประกำร
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 เอกสำรรำยงำนสรุ ป ผลกำรดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ ม ประกอบด้ว ยภำพรวมกำร
ดำเนินงำน พร้อมผลกำรดำเนินงำน โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมำตรฐำนกำรจัดทำรำยงำนทั่วไป ขนำด A4
12.2 สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนทั้งหมดที่ได้จัดทำเป็นเอกสำรรำยงำน หรือกำรบันทึกบนแผ่น
DVD หรือแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลำยตำมสัญญำจ้ำง หรือที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมสัญญำจ้ำงนี้ เป็นทรัพย์สิน
ทำงปัญญำของ สนช. ทั้งสิ้น
12.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรื อข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำก สนช. ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่นำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ ไปเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก สนช.
12.4 กรณีส่งมอบงำนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่ส่งมอบงำนตำมเวลำที่กำหนด ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ผู้ว่ำจ้ำงจะคิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.10 ต่อวันของรำคำจ้ำงทั้งหมด
12.5 กรณีมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ให้บรรลุตำม
ข้อตกลงได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องทำหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือทดแทนกิจกรรม
นั้นๆ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจรับ งำนพิจำรณำเห็ นชอบว่ำผู้รับจ้ำงยังจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยไปกว่ ำตำม
ข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
13. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
ดร. ชัยธร ลิมำภรณ์วณิชย์
ผู้จัดกำรกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ำยยุทธ์ศำสตร์นวัตกรรม
โทร. 02 017 5555 ต่อ 626
โทรสำร 02 017 5566
Email: chaiyatorn@nia.or.th
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