เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
การจ้างเหมาผู้ดาเนินการจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade
ในงาน “OTOP City 2017
1. หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนนวั ต กรรมแห่ งชำติ (องค์ ก ำรมหำชน) (สนช.) ได้ ริ เริ่ ม กำรด ำเนิ น งำนในยุ ท ธศำสตร์ ใหม่
“นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม (Social Innovation) โดยมี แ ผนกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ น “วิ ส ำหกิ จ นวั ต กรรมเชิ ง สั ง คม”
เป็ น แผนงำนงำนที่ ส ำคั ญ ภำยใต้ ก ำรเครื อ ข่ ำ ยกำรท ำงำนร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนทั้ ง ภำยนอกและภำยในของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมชุมชนให้สำมำรถแข่งขันได้และมีควำมยั่งยืน ทั้งนี้ สนช. ได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงำนของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรดำเนินงำนโครงกำรกระดับ OTOP ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม (STI for OTOP Upgrade) ด้ ว ยกำรสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำด้ ว ยกลไก “คู ป องวิ ท ย์ เ พื่ อ โอทอป”
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนพันธมิตร 5 หน่วยงำนได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงำนพัฒ นำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และ สำนักงำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (สทน.) ได้ดำเนินกำร
พัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตั้งแต่ปี 2559 ตำมแนวกำร
พัฒนำของ วทน. ทั้ง 6 มิติ/ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิต กำรพัฒนำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำร
พัฒ นำกำรออกแบบกระบวนกำรผลิต กำรพัฒ นำระบบมำตรฐำน กำรพัฒ นำกำรออกแบบเครื่องจักร และร่วม
ดำเนินงำนกับ สป.วท. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และกำรประกวด
MOST’S Innovation OTOP Award พ.ศ. 2560 หรือโครงกำร OTOP Ignite นั้น
ทั้งนี้ สนช. ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรดำเนินงำนเข้ำร่วมกำรจัด
แสดงนิทรรศกำรผลงำนโครงกำรยกระดับ OTOP ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในงำน OTOP
City 2017 ระหว่ำงวันที่ 17 – 25 ธันวำคม 2560 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธำนี อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งมีกรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรจัดงำน OTOP City 2017 เพื่อนำเสนอข้อมูลกำรพัฒนำ OTOP ในโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำหรับ ผู้ป ระกอบกำรรุ่น ใหม่และกำรประกวด MOST’S Innovation OTOP Award พ.ศ. 2560 หรือ โครงกำร
OTOP Ignite และแนวทำงกำรส่ งเสริ มและสนับ สนุ นกำรพั ฒ นำด้ว ยคู ปองวิท ย์เพื่ อ OTOP โดยมุ่ งเน้ นกำรจั ด
นิทรรศกำรในหัวข้อหลักคือ กำรทำ“Innovation Lab” ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP ของกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และกำรพั ฒ นำต่อยอดด้วยกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มำตรฐำน ยกระดับคุณภำพสินค้ำ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำด ซึ่งงำนนี้ถือได้ว่ำเป็นเวทีสำคัญของเครือข่ำยภำคชุมชนกลุ่ม OTOP ที่แสดงตัวอย่ำงควำมสำเร็จของกำรนำ
องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ
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ในกำรดำเนินธุรกิจวิสำหกิจของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีกำรพัฒนำด้วย วทน. ไปสู่กลุ่มผู้ปริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำงกำรรับ รู้ ควำมเข้ำใจ และถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรสู่ประชำชนและผู้ ประกอบกำรโอทอปใน
เรื่องรำวของโครงกำร STI for OTOP Upgrade/คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
2.2 เพื่อนำเสนอข้อมูลกำรพัฒนำ OTOP ในโครงกำร OTOP Ignite
2.3 เพื่อนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำและสนั บสนุนผู้ประกอบกำร OTOP ของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(สนช.) ภำยใต้ยุทธศำตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม ในแผนกำรดำเนินงำนด้ำน “วิสำหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม”
2.4 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำร OTOP ที่ได้รับกำรพัฒนำด้วย วทน. ให้ยกระดับให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลำดใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
2.5 เพื่อส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดและพัฒ นำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ ของผู้ประกอบกำรกลุ่ม OTOP ด้วย
วทน.
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้ประกอบกำรกลุ่ม OTOP /ผู้ประกอบภำคเอกชน
3.2 ผู้แทนเครือข่ำยสมำคม/องค์กรชุมชน/องค์กรพัฒนำเอกชน/องค์กรภำคประชำชน
3.3 ผู้แทนหน่วยงำนของรัฐจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ /เอกชน/เครือข่ำยประชำรัฐที่เกี่ยวข้อง
3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.5 นิสิต นักศึกษำ และประชำชนที่สนใจโดยทั่วไป
3.6 สื่อมวลชนต่ำง ๆ
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
งำนนิทรรศกำร STI for OTOP Upgrade ในงำน “OTOP City 2017 สร้ำงภำพลักษณ์กำรจัดงำนให้เป็น
ที่น่ำสนใจต่อกลุ่มเป้ำหมำย และโน้มน้ำวให้ประชำชนคำดหวังที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรเยี่ยมชมงำน ในระหว่ำง
วันที่ 17 – 25 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำกำรจัดงำน รวม 9 วัน ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์กำรแสดงสินค้ำ
และกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี รวมพื้ นที่ใช้ส อยทั้งสิ้น 180 ตำรำงเมตร (หนึ่งร้อยแปดสิ บตำรำงเมตร)
ผู้ เสนอรำคำจะต้อ งด ำเนิ น กำรและบริ ห ำรจัด กำรงำน พร้อ มทั้ งน ำเสนอประเด็น หลั กส ำหรับ กำรจัด งำน กำร
ออกแบบ วำงแผนภูมิทัศน์ในภำพรวมของกำรจัด พื้นที่จัดนิทรรศกำร และบูธแสดงสินค้ำ STI for OTOP Upgrade
ในงำน OTOP City 2017 ดังนี้
4.1 ดำเนินกำรจัดทำข้อมูล แนวคิดกำรจัดแสดงงำน ออกแบบ วำงแผน ผลิตภำพ พิมพ์โปสเตอร์ สำหรับ
กำรติดตั้งบูธแสดงและจำหน่ ำยสินค้ำนวัตกรรม พร้อมจัดทำข้อมูลและแบบประกอบกำรใช้พื้นที่
ทั้งหมด
2

4.2 ออกแบบพื้นที่นิทรรศกำร “STI for OTOP Upgrade ในงำน OTOP City 2017” โดยมีแนวทำงใน 3
ประเด็น
4.2.1 นวัตกรรมเพื่อสังคม: วิสำหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม รูปแบบกลไกกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป
4.2.2 คู ป องวิ ท ย์ เพื่ อ โอทอป: โครงกำรยกระดั บ โอทอปด้ ว ยวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม STI for OTOP Upgrade
4.2.3 จุดประกำยโอทอปด้วยนวัตกรรม: โครงกำรพัฒ นำนวัตกรรมผลิ ตภัณ ฑ์ ชุมชนส ำหรับ
ผู้ ป ระกอบกำรรุ่ น ใหม่ และกำรประกวด MOST Innovation OTOP Award ปี 2560
(OTOP Ignite)
4.3 ดำเนินกำรออกแบบ วำงแผน และติดตั้งบูธ สำหรับผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ
นวัตกรรม พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่ำงและปลั๊กไฟ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 บูธ โดยต้องนำเสนอในรูปแบบ
สำมมิติก่อนกำรจัดจ้ำง
4.4 จัดให้มีพื้นที่จัดทำกิจกรรม เครื่องขยำยเสียง และจัดหำกิจกรรมประกอบบนเวทีตลอดงำน และกำร
นำเสนอสินค้ำของผู้ประกอบกำร
4.5 จัดกิจกรรมประกอบบูธแสดงสินค้ำ ให้เป็นที่น่ำสนใจ ประทับใจ และสื่อควำมหมำยของงำน โดยควร
มีเทคนิคกำรนำเสนอ แสง สี เสียง ที่สื่อควำมหมำยถึงควำมสนุกสนำนเป็นกันเอง
ถ้ ำ มี กิ จ กรรมส ำหรั บ น ำเสนอช่ อ งทำงกำรตลำดรู ป แบบใหม่ (New Channel) ให้ กั บ นวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์ OTOP จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
4.6 จัดให้มีผู้แนะนำงำนหรือพริ ตตี้ เพื่อดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ และแนะนำสินค้ำ ภำยในบริเวณงำน
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน
4.7 กำรบริหำรจัดกำร
4.7.1 วำงแผนกำรดำเนิ นงำน กำรนำเสนอกรอบแนวควำมคิดกำรจัดงำน กำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
4.7.2. วำงแผนกำรจัดตั้งบูธจำหน่ำยสินค้ำของผู้ประกอบกำร จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 15 บูธ (ตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่) ที่สอดคล้องกับกรอบควำมคิด (Theme) ของกำรจัดงำน
4.7.3. จะต้องจัดให้ มีทีมงำนประสำนงำนประจำหน่วยงำนของผู้ว่ำจ้ำง เพื่อประสำนงำนกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทีมงำนของเจ้ำของสถำนที่จัดงำน ทีมงำนของสำนักงำน และ
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมแสดงบูธสินค้ำ
4.7.4. ผู้ รั บ เหมำจะต้ อ งเป็ น ผู้ จั ด งำน และจะต้ อ งรั บ ภำระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด งำนทั้ ง หมด
ประกอบด้วย ค่ำอุปกรณ์กำรจัดงำน ค่ำ จัดทำกิจกรรม ค่ำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ และ
อื่นๆที่อยู่ในขอบเขตกำรจ้ำงงำน รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงกรณีพื้นที่เสียหำย
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4.7.5. ประสำนงำนและวำงแผนเพื่อนำอุปกรณ์กำรจัดงำนและสินค้ำของผู้ประกอบกำรเข้ำและ
ออกพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย และเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำร
ขนย้ำย โดยให้เป็นไปตำมระเบียบและเงื่อนไขของเจ้ำของสถำนที่จัดงำน
4.7.6. ผู้รับเหมำจะต้องตกแต่งพื้นที่ ติดตั้งบูธ ติดตั้งพื้นที่กิจกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบเสียง
และสำธำรณูปโภค กำรขนถ่ำยสินค้ำ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่นำมำใช้จัดงำน
รวมทั้งออกแบบ ดำเนินกำรผลิต พร้อมดำเนินกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมควำม
เหมำะสม รวมทั้งจะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นในข้อ 5 และ 6 ทั้งหมด และ
ส่งมอบชิ้นงำน (ถ้ำมี) ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดหลังสิ้นสุดกำรจัดงำนพร้อมหลักฐำนกำรส่ง
มอบ
4.7.7. ดำเนิ น กำรจั ด ให้ มี ก ำรดู แลอ ำนวยควำมสะดวกภำยในบริเวณงำน และกำรวำงแผน
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภั ย ตลอดทั้ งงำน รวมทั้งสถำนที่ จอดรถส ำหรับ ผู้ ออกบู ธ
จำหน่ำยสินค้ำ
4.8 จัดให้มีกำรบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในงำน ดังนี้
4.8.1 บันทึกภำพนิ่งดิจิตอล อำทิ ภำพกำรจัดงำน โดยเริ่มตั้งแต่ภำพกำรจัดเตรียมงำน ภำพพิธี
กำรเปิดงำน ภำพบรรยำกำศในกิจกรรมต่ำงๆ ในรูป CD/DVD จำนวน 2 ชุด
4.8.2 บันทึกภำพเคลื่อนไหวในกิจกรรมสำคัญของกำรจัดงำนและตัดต่อภำพเคลื่อนไหวจัดทำ
เป็นไฮไลท์รวมสำหรับเป็นวิดีโอสรุปกำรจัดงำน นำส่งในรูปแบบ DVD จำนวน 2 ชุด
4.8.3 บั น ทึ ก ภำพเคลื่ อ นไหวผู้ ป ระกอบกำรที่ เข้ ำ ร่ว มแสดงบู ธ สิ น ค้ ำน ำส่ งในรู ป แบบ DVD
จำนวน 2 ชุด
4.9 จัดทำแบบสอบถำม และสำรวจควำมคิดเห็น ดังนี้
4.9.1 สำรวจควำมเห็นของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมแสดงและจำหน่ำยสินค้ำในงำน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมแสดง
4.9.2 สำรวจควำมเห็นของผู้เข้ำร่วมงำน STI for OTOP Upgrade ในงำน OTOP City 2017
ไม่น้อยกว่ำ 100 คน
4.9.3 ประเมินผลกำรดำเนินงำน จัดทำสถิติต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดงำน ทั้งกำรประเมินผลควำม
พึ งพอใจ พร้ อมทั้ งข้อ เสนอแนะ โดยจัด ท ำเป็ นรำยงำนสรุป ผลกำรจั ดงำนในรูป แบบ
รำยวันและสรุปภำพรวมหลังจำกสิ้นสุดงำน
4.10 รื้อถอน จัดเก็บและขนย้ำย วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมหลักฐำนกำรส่งมอบชิ้นงำน (ถ้ำมี) ที่ยังคงใช้
ประโยชน์ได้ให้ถึงสถำนที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
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4.11 ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดบูธและนิทรรศกำร กับทำงเจ้ำของ
สถำนที่โดยตรง ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำทำควำมสะอำดพื้นที่ทั้งระหว่ำงงำนและหลั งงำน ค่ำสิ่ งอำนวย
ควำมสะดวกอื่น เช่น ค่ำบริกำรลำกคู่สำย (ถ้ำมี)
4.12 กำรจัดเตรียมสถำนที่จัดงำน
ผู้เสนอรำคำจะต้องประสำนและจัดทำสัญญำโดยตรงกับเจ้ำของสถำนที่ เพื่อเตรียมพื้นที่จัดงำน
STI for OTOP Upgrade ในงำน OTOP City 2017 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1 - 3 ศู น ย์ ก ำรแสดง
สิ น ค้ ำและกำรประชุ ม อิม แพค เมือ งทองธำนี ขนำดพื้ น ที่ 180 ตำรำงเมตร โดยจั ดให้ มี เจ้ ำหน้ ำที่
ประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับสำนักงำน รวมถึงหน่วยงำนเจ้ำของสถำนที่ และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมงำน
เพื่อเตรียมควำมพร้อมและอำนวยควำมสะดวกภำยในบริเวณพื้นที่จัดงำน รวมถึงบริหำรจัดกำรพื้นที่
จัดงำนโดยรอบให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตั้งแต่วันเตรียมงำน วันจัดงำน จนถึงวันรื้อถอน ทั้งนี้
ผู้เสนอรำคำจะต้องปฎิบั ติตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของเจ้ำของสถำนที่ หำกมีควำมเสียหำยใดๆ
เกิดขึ้น ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ำยเดียว
5. รูปแบบงาน
แนวคิดกำรจัดงำน “Innovation Lab” คือ กำรนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกนวัตกรรมในรูปแบบต่ำงๆ ของ
OTOP ที่ได้มีกำรพัฒ นำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ นำเสนอกับผู้บริโภค ศึกษำรูปแบบของ
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ สังเกตุ และ feed back เพื่อให้นำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงนวัตกรรม
ให้ตรงตำมควำมต้องกำร หรือแก้จุด pain point ของลูกค้ำให้ได้ เปลี่ยนปัญหำของลูกค้ำให้เป็นโอกำส ที่จะทำให้
เกิดกำรยอมรับและส่งต่อนวัตกรรมให้สู่ในวงกว้ำงได้ต่อไป
6. ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่จัดงาน
ระยะเวลำ 45 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ โดยมีกำหนดกำรจัดงำนในวันที่ 17 – 25 ธันวำคม 2560
ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี
7. งบประมาณและค่าจ้าง
ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 1,980,000 บำท (หนึ่ ง ล้ ำ นเก้ ำ แสนแปดหมื่ น บำทถ้ ว น) รวมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม แล้ ว
ซึ่งครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนในข้อ 4
8. ราคากลางและแหล่งที่มา
8.1 รำคำกลำง 1,893,900 บำท
8.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : สัญญำจ้ำงเหมำเลขที่ สจ-0012-60 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559
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9. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
9.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
9.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
9.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
9.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำวตำมที่
เผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
9.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
9.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
9.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้รับจ้ำงได้
มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
9.8 ผู้รับจ้ำงต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
9.9 ผู้รับจ้ำงต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง
9.10 ผู้ รั บ จ้ ำงซึ่ งได้ รั บ คั ด เลื อกเป็ น คู่ สั ญ ญำต้อ งรับ และจ่ำยเงิน ผ่ ำนบั ญ ชี ธ นำคำร เว้น แต่ ก ำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
9.11 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์กำรรับจ้ำงงำนด้ำนกำรจัดงำนนิทรรศกำรและกิจกรรม กำรออกแบบ
ตกแต่งสถำนที่เบื้องต้น ที่คล้ำยคลึงกับงำนที่จ้ำงนี้จำกหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
10.1 เสนอรำคำต้องเสนอแนวควำมคิดในกำรจัดงำน STI for OTOP Upgrade ในงำน OTOP City 2017
กำรออกแบบ กำรตกแต่งสถำนที่ พร้อมทั้งส่งรำยละเอียดกำรนำเสนอแนวคิดแต่ละกิจกรรม
10.2 ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งจะพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผู้ เสนอรำคำที่ เสนอแนวคิ ด ได้ ต รงวั ต ถุ ป ระสงค์ ม ำกที่ สุ ด ทั้ ง นี้
คณะกรรมกำรสำมำรถต่อรองรำคำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง และขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้
คำแนะนำเพิ่มเติม ปรับปรุงรำยละเอียดของงำนบำงประกำรเพื่อควำมเหมำะสม และเพื่อให้ได้ผลงำน
ที่สมบูรณ์ที่สุด
10.3 ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกรอบที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดไว้ทุกประกำร
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10.4 คณะกรรมกำรคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือกโดยพิจำรณำจำกคะแนนข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิ ค
โดยไม่จำเป็นต้องเลือกรำคำต่ำสุด เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
- รูปแบบการจัดงานและการออกแบบตกแต่งสถานที่โดยรวม
- รูปแบบการจัดบูธสินค้าและองค์ประกอบอื่นๆ
- การวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมบูธแสดงสินค้า
- ข้อเสนอด้านค่าใช้จ่ายการจัดงาน
11. รายละเอียดในข้อเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอตำมข้อกำหนดในเอกสำรกำรประกวดรำคำ โดยมีหัวข้อนำเสนอ ดังนี้
11.1ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค อย่ำงน้อยต้องครอบคลุมสอดคล้องกับขอบเขตงำนในข้อ 4 ได้แก่
แนวควำมคิดในกำรจัดงำน และกำรออกแบบภำพรวมของงำนทั้งหมด
กำรออกแบบ และทำแบบประกอบเบื้องต้นของกำรจัดงำน STI for OTOP Upgrade
ในงำน OTOP City 2017 กำรแบ่งพื้นที่จัดแสดงที่สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอย รวมทั้ง
กำรตกแต่งและกำรจัดภูมิทัศน์โดยรวม และแผนกำรดำเนินงำน
แผนกำรบริหำรกำรจัดงำน กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมแสดง
นิทรรศกำร รวมทั้งกำรจัดกิ จกรรมส่งเสริมกำรตลำดที่จะกระตุ้นให้ประชำชนเข้ำชม
งำนจำนวนมำก และแนวทำงกำรประเมินผล
ประวัติและผลงำนของผู้เสนอรำคำ ประกอบด้วย ผลงำนและประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ
ด้ำนกำรจัดงำน และรำยชื่อพร้อมประวัติกำรทำงำนของคณะทำงำนทั้งหมด
กำรเสนอรำยละเอียดกิจกรรม ให้ผู้เสนอรำคำนำเสนอเป็นเอกสำรจำนวน 3 ชุด และ
จะต้องนำเสนอด้วยวำจำต่อคณะกรรมกำร ตำมวันเวลำที่คณะกรรมกำรประกวดรำคำ
กำหนดต่อไป
กำรจัดทำแผนกำรรื้อถอน จัดเก็บและนำส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้
11.2 ข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ ซึ่งรำคำที่เสนอประกอบด้วย รำคำที่รวมค่ำดำเนินกำรทุกขั้นตอน โดยรวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
12. การส่งมอบงาน
เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำรจัดงำนำมขอบเขตงำนทั้งหมดในข้อ 4 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมขั้นตอนของ
งำน และคณะกรรมกำรตรวจรับงำนพิจำรณำเห็นชอบแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินร้อยละ 100 ของมูลค่ำกำรจ้ำง
ทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้ำงจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรดำเนินงำนฉบับสมบรูณ์ ตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนในข้อ 4
จำนวน 3 เล่ม และหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำจ้ำงเรียบร้อยทุกประกำร ทั้งนี้ จะต้องดำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน 45 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
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13. เงื่อนไขอื่นๆ
13.1 เอกสำรรำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนฉบั บ สมบู ร ณ์ จ ำนวน 3 เล่ ม ประกอบด้ ว ยภำพรวมกำร
ดำเนินงำนในข้อ 4 พร้อมผลกำรดำเนินงำน โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมำตรฐำนกำรจัดทำรำยงำน
ทั่วไป ขนำด A4
13.2 ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ผลงำนทั้งหมดที่ได้จัดทำเป็นเอกสำรรำยงำน หรือกำรบันทึกบนแผ่น DVD หรือ
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลำยตำมสัญญำจ้ำง หรือที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมสัญญำจ้ำงนี้ ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ของ สนช.
13.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำก สนช. ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่นำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้ นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
สนช.
13.4 กรณีส่งมอบงำนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่ส่งมอบงำนตำมเวลำที่กำหนดไม่ว่ำกรณีใดๆ
ผู้ว่ำจ้ำงจะคิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.10 ต่อวันของรำคำจ้ำงทั้งหมด
13.5 กรณีมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุตำมข้อตกลง
ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องทำหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือทดแทน
กิจกรรมนั้นๆ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำนพิจำรณำเห็นชอบว่ำผู้รับจ้ำงยังจะได้รับประโยชน์ไม่
น้อยไปกว่ำตำมข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
นำงสำวมณฑำ ไก่หิรัญ
ผู้จัดกำรโครงกำร
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 543
โทรสำร 02-017 5566
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