เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาจัดกิจกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2562
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
_______________________
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาชน
และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน จึง กาหนดจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์
ประจาปี 2562 ในวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 ณ พื้นที่บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ (12 มกราคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเชิงบู รณาการร่วมกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเป็ นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วยในแนวคิดหลัก STEAM4INNOVATOR
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรม
2.2 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความตื่นตัวและเห็นความสาคัญของนวัตกรรม
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เด็กและเยาวชน
3.2 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
4.1 ออกแบบ วางผัง กาหนดโครงสร้างการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้มีลักษณะเชื่อมต่อถึงกัน โดยจัดทาแผนผัง
ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้มีความโดดเด่นทั้งภายใน
และภายนอกพื้นที่จัดงาน
4.2 ออกแบบ ผลิตงานโครงสร้าง ติดตั้ง ตกแต่ง ปูพรม พื้นที่จัดงาน และจัดภูมิทัศน์โดยรวมภายในพื้นที่
จัดงานให้มีความเหมาะสม สวยงาม โดยต้องนาเสนอในรูปแบบสามมิติก่อนการจัดจ้าง
4.3 ออกแบบ ก่อสร้ าง ติดตั้ ง ตกแต่งคูห า ผลิ ต งานโครงสร้าง ปูพ รม พิมพ์ โปสเตอร์ ส าหรับ การจัด
นิทรรศการให้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น มีมิติในการนาเสนอดึงดูดความสนใจของผู้ชมงาน
4.4 รับผิดชอบในการประสานงาน ติดตาม รวบรวมรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัด
แสดงนิทรรศการทั้งหมด
1

4.5 อานวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมงาน ในการขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ สินค้า
ผลิ ตภั ณ ฑ์ เข้ามาภายในสถานที่ จัดงาน หรือตามที่ ผู้ ว่าจ้างก าหนด รวมถึงรับ ผิ ด ชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการขนย้าย เครื่องมืออุปกรณ์ในการขนย้าย รื้อถอน ค่าแรง โดยให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ
ในการตัดสินใจและอานวยความสะดวกประจาในพื้นที่อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจาเป็นที่มีการเข้า
พื้นที่จัดงานนอกเหนือเวลาที่กาหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าล่วงเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าพนักงานทาความสะอาด การจัดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
4.6 จัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความจาเป็น อาทิ เครื่องขยายเสียง และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลอานวยความสะดวก รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
4.7 จัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั่ว พื้นที่ภ ายในพื้นที่จัด งาน ไฟส่ องสว่างส าหรับการแสดง
ผลิตภัณฑ์ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
4.8 จั ด ห ากิ จ ก รรม ห รื อ เก ม ที่ เห ม าะ ส ม กั บ เด็ ก แ ล ะ เย าว ช น แ ล ะ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ แ น ว คิ ด
STEAM4INNOVATOR หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4.9 จัดหาเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดงาน ไม่น้อยกว่าวันละ 20 คน
4.10 จัดทาของที่ระลึกสาหรับแจกเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5,000 ชิ้น โดยเสนอให้
ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดาเนินการ
4.11 จัดทาเสื้อยืดโปโล และเสื้อแจ็กเก็ต สกรีนสัญลักษณ์ สนช. หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด รวมไม่น้อย
กว่า 500 ตัว โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดาเนินการ
4.12 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์
4.13 ออกแบบและผลิตชิ้นงานในรูปแบบเฟซบุ๊ ค Advertising โดยเสนออาร์ตเวิร์กให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
ก่อนดาเนินการ และโปรโมตโพสต์เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงาน โดยมีจานวนไลค์เฟซบุ้ค สนช. เพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่น้อยกว่า 5,000 Like
4.14 ถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊ค Live ของ สนช. ในช่วงระยะเวลาการจัดงาน
4.15 ออกแบบ ผลิตธงญี่ปุ่น หรือป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงงาน พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในสถานที่จัด
งานจานวน 20 ป้าย
4.16 จัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมแสดงงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4.17 จัดทาชุดมาสคอต สนช. หรือจัดหามาสคอต ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4.18 ดาเนินการรื้อถอน จัดเก็บ ขนย้ายนิทรรศการ วัสดุ ที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ส่งถึงสถานที่ที่ผู้ว่าจ้าง
ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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5. ระยะเวลา และสถานที่จัดงาน
ระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีกาหนดจัดงานวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562
รวมจัดงาน 3 วัน ณ อุทยานนวัตกรรม สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการดาเนินงานในข้อ 4
7. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
7.1 ราคากลาง 1,000,000.- บาท
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0028-61 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
8. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
8.4 ไม่เป็น บุ คคลซึ่ง อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ยบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8.8 ไม่เป็ น ผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ ยื่ นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่กรม ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8.9 ไม่เป็ น ผู้ ได้รั บ เอกสิ ทธิ์ห รื อความคุ้ม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทยเว้น แต่รัฐ บาลของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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8.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ด้ ว ย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
8.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ล ะครั้ งซึ่ งมี มูล ค่าไม่เกิน สามหมื่น บาทคู่สั ญ ญาอาจจ่ ายเป็ น เงิน สดก็ ได้ ตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
8.14 มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ หรือมีผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด
9. หลักเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ โดยมีหัวข้อนาเสนอ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) นาเสนอแนวความคิด รูปแบบในการจัดงานและกิจกรรมภาพรวมตามข้อ 4 ทั้งหมด
(2) วิธีการสื่อสารเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดองค์ประกอบและภูมิทัศน์ที่สร้างความ
โดดเด่น การจัดสรรพื้นที่จัดงานที่สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอย แผนการประชาสัมพันธ์งานที่ทา
ให้ผู้ว่าจ้างได้รับประโยชน์
(3) แผนการบริหารการจัดงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกระตุ้นความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม และดึงผู้เข้าชมงานได้จานวนมาก
(4) ประวัติและผลงานของผู้เสนอราคา และที่อยู่ โดยผู้ว่าจ้างต้องสามารถติดต่อประสานงานเพื่อ
สอบถามข้อมูลได้
(5) การเสนอรายละเอียดกิจกรรม ให้ผู้เสนอราคาเสนอเป็นเอกสาร จานวน 3 ชุด และจะต้อง
นาเสนอด้วยวาจาและในรูปแบบสามมิติต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
(6) การจัดทาแผนการรื้อถอน จัดเก็บและนาส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ และ/
หรือรื้อถอนและนาส่งนิทรรศการไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10. การส่งมอบงานและการชาระเงิน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการจัดงานตามขอบเขตของงานทั้งหมดในข้อ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ขั้นตอนของงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาเห็ นชอบแล้ ว โดยการจ่ายเงินจะจ่ายงวดเดียว เป็น
จานวนเงินร้อยละ 100 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 เล่ม
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และหลักฐานอื่นๆ ตามที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญาจ้างเรียบร้อยทุกประการ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนาม
ในสัญญา
11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิค
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
12. เงื่อนไขอื่นๆ
12.1 เอกสารรายงานสรุป ผลการดาเนิ นงานฉบับ สมบู รณ์ จานวน 1 เล่ ม ประกอบด้วยภาพรวมการ
ดาเนินงานในข้อ 4 พร้อมผลการดาเนินงาน โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาตรฐานการจั ดทารายงาน
ทั่วไป ขนาด A4
12.2 ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ผลงานทั้งหมดที่ได้จัดทาเป็นเอกสารรายงาน หรือการบันทึกบนแผ่น DVD
หรือแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายตามสัญญาจ้าง หรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้างนี้ ถือ
เป็นลิขสิทธิ์ของ สนช.
12.3 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจาก สนช. ไว้เป็นความลับ และต้องไม่นา
เอกสารหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จาก สนช.
12.4 กรณีส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด หรือไม่ส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างทั้งหมด
12.5 กรณี มีเหตุสุ ดวิสั ย ทาให้ ผู้ รับจ้างไม่ส ามารถดาเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ บ รรลุ ตาม
ข้อตกลงได้ ผู้รับจ้างจะต้องทาหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ
ทดแทนกิจกรรมนั้นๆ โดยให้ คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาเห็นชอบว่าผู้รับจ้างยังจะได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
13. ผู้ประสานงาน
นายกนช รัติวานิช
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 601
อีเมล์ kanoch@nia.or.th
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