ประกาศ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้
“ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)”
เลขที่ 0032/2560
------------------------------------สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีควำมประสงค์จะประกำศร่ำงขอบเขตงำน (Terms
of Reference : TOR) จ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้ำงกำรรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of
Thailand’s Innovation Inspirers)” ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ : ประกวดรำคำจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้ำงกำรรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100
Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)” ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
วงเงินงบประมำณโครงกำร :

9,000,000 บำท (เก้ำล้ำนบำทถ้วน)

รำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) :

9,000,000 บำท (เก้ำล้ำนบำทถ้วน)

วันที่ประกำศร่ำง TOR :

26 เมษำยน 2561

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจำรณ์ :

1 พฤษภำคม 2561

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น
สถำนที่ติดต่อ : สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
เลขที่ 73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(นำส่ง ณ ฝ่ำยพัสดุ ชั้น 4)
โทรศัพท์ : 02 – 017 5555 ต่อ 623, 629, 634
โทรสำร : 02 – 017 5566
เว็บไซต์ : www.nia.or.th และ www.gprocurement.go.th
e-mail : pimtawan@nia.or.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้
“ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)”
_______________________
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ริเริ่มจัดทำหนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces
of Thailand’s Innovation Inspirers)” ซึ่ ง รวบรวมแนวคิ ด ผลงำน ควำมส ำเร็ จ ของผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลง
หลำกหลำยสำขำอำชีพในประเทศไทย เพื่อนำเสนอต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คน
ไทยเกิดควำมตื่นตัวที่จะกล้ำคิดนอกกรอบ ริเริ่มสร้ำงสรรค์ และพัฒนำสิ่งใหม่ เพื่อผลักดันประเทศให้ก้ำวสู่ “ประเทศ
ไทย 4.0” ตำมนโยบำยรัฐบำลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ้นและสร้ำงให้เกิดแรงบันดำลใจด้ำนนวัตกรรมขึ้นในประเทศ โดยนำเสนอต้นแบบผู้สร้ำงแรง
บันดำลใจและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คนไทยเกิดควำมตื่นตัวที่จะกล้ำคิดนอกกรอบ ริเริ่มสร้ำงสรรค์ และพัฒนำ
สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำให้เกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชำติ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation
Inspirers)” ซึ่งรวบรวมแนวคิด ผลงำน ควำมสำเร็จของต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงจำก
หลำกหลำยสำขำอำชีพในประเทศไทย
2.3 เพื่อจัดนิทรรศกำร และเวทีเสวนำ เพื่อเผยแพร่แนวคิด ผลงำน ควำมสำเร็จของต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำล
ใจและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงจำกหลำกหลำยสำขำอำชีพในประเทศไทย
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ที่ต้องกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงควำมสำเร็จ
และก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นในสำขำอำชีพต่ำงๆ
3.2 ผู้ประกอบกำร นักเรียน นักศึกษำ ที่ต้องกำรศึกษำต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
ที่จ ะกล้ ำคิด นอกกรอบ ริเริ่ ม สร้ำงสรรค์ และพั ฒ นำสิ่ งใหม่ที่ มีป ระโยชน์ และสร้ำงคุณ ค่ำให้ เกิ ดขึ้น แก่สั งคมและ
ประเทศชำติ
3.3 ประชำชนที่สนใจทั่วไป
3.4 สื่อมวลชน
4. ขอบเขตงาน
4.1 กิจกรรมเวทีเสวนำเผยแพร่แนวคิด ผลงำน ควำมสำเร็จของของต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจจำกหนังสือ
ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
4.2 นิทรรศกำรแสดงแนวคิด ของต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจจำกหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม และ
กิจกรรมสร้ำงควำมสนใจแก่ผู้เข้ำชมงำนในส่วนภูมิภำค
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4.3 กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
5. ระยะเวลาและสถานที่จัดงาน
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน 160 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง โดยมีกำหนดกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
5.1 กำรจัดงำนในส่วนกลำง
5.1.1 จัดที่สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กรุงเทพฯ
5.1.2 จัดกิจกรรมเวทีเสวนำเดือนละ 1 ครั้ง
5.2 กำรจัดงำนในส่วนภูมิภำค
5.2.1 จัดที่ ภ ำคเหนื อ ภำคใต้ ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภำคละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด
4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องจัดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 วันติดต่อกัน และเป็นกำรจัดในวันเสำร์
หรือวันอำทิตย์อย่ำงน้อยหนึ่งวัน
5.2.2 สถำนที่จัดงำนแต่ละครั้งต้องเป็นพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรมภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ หรือศูนย์กำรค้ำ
ชั้นนำ และมีขนำดพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 150 ตำรำงเมตร
6. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมำณ 9,000,000.-บำท (เก้ำล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
7. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
7.1 รำคำกลำง 9,000,000.-บำท
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : สัญญำจ้ำงเหมำฯ เลขที่ สจ-0062-61 ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560
8. การดาเนินงานตามขอบเขตงาน
8.1 กำรบริหำรจัดงำนและดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงำน ตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง ระหว่ำงวันงำน
แล้วจนรื้อถอนเสร็จสิ้น
8.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในส่วนสถำนที่จัดงำนในส่วนภูมิภำคทั้งหมด รวมถึงค่ำเช่ำ
พื้น ที่จัดงำน ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำประกันควำมเสี ยหำย ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำรักษำควำม
สะอำด ค่ำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำอินเตอร์เน็ต โดยผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
8.1.2 งำนประสำนจั ด สถำนที่ แ ละดู แ ลอ ำนวยควำมสะดวกภำยในงำน ดู แ ลกำรติ ด ตั้ ง รื้ อ ถอน
ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับสำนักงำน รวมถึง
หน่ ว ยงำนเจ้ ำของสถำนที่ เพื่ อเตรียมควำมพร้อมและอำนวยควำมสะดวกภำยในบริเวณพื้น ที่
จัดงำน รวมถึงบริหำรจัดกำรพื้นที่จัดงำนโดยรอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตั้งแต่วันเตรียมงำน
วันจัดงำน จนถึงวันรื้อถอน ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฎิบัติตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหน่วยงำน
เจ้ำของสถำนที่อย่ำงเคร่งครัด หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ฝ่ำยเดียว
8.1.3 กำรบันทึกภำพกิจกรรมภำยในงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ในรูปแบบ Hard Disk จำนวน
1 ชุด ประกอบด้วย
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1) บันทึกภำพนิ่งดิจิตอล เริ่มตั้งแต่กำรเตรียมงำน ภำพบรรยำกำศในกิจกรรมทั้งหมด
2) บันทึกภำพเคลื่อนไหวตลอดในช่วงงำนพิธีเปิดทั้งหมด
3) บันทึกภำพเคลื่อนไหวตลอดในช่วงกิจกรรมเวทีเสวนำทัง้ หมด
4) บันทึกภำพเคลื่อนไหวบรรยำกำศในงำน
8.1.4 กำรตัดต่อสรุปภำพเคลื่อนไหวที่เป็นไฮไลท์งำนในแต่ละภูมิภำค พร้อมใส่ข้อควำม และเสียงพำกย์
บรรยำยเพื่อแสดงไฮไลต์ตลอดทั้งงำน ให้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 2 นำที
8.1.5 กำรตัดต่อสรุปภำพเคลื่อนไหวที่เป็นไฮไลท์งำนรวมทั้งหมดในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อมใส่
ข้อควำม และเสียงพำกย์บรรยำยเพื่อแสดงไฮไลต์ตลอดทั้งงำน ให้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 2 นำที
8.2 การจัดงานเปิดตัว “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” ในแต่ละภูมิภาค
8.2.1 ออกแบบ วำงผัง ก่อสร้ำง ติดตั้ง ตกแต่ง ปูพรม ผลิตงำนโครงสร้ำงเวที สำหรับจัดงำนแถลงข่ำว
และประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบอย่ำงสวยงำม โดยต้องนำเสนอในรูปแบบสำมมิติก่อนจัดจ้ำง
8.2.2 ติดตั้งระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีควำมจำเป็น เช่น เครื่องขยำยเสียง และ
อื่ น ๆ ตำมที่ ผู้ ว่ ำจ้ ำงก ำหนด พร้ อ มมี เจ้ ำหน้ ำ ที่ ดู แ ลอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึ งรับ ผิ ด ชอบ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น
8.2.3 จัดหำ Gimmick หรือเทคนิคพิเศษที่เหมำะสมกับพิธีเปิด พร้อมติดตั้งระบบแสง สี เสียง
8.2.4 จัดหำพิธีกรที่มีป ระสบกำรณ์ ดำเนิน รำยกำรตลอดงำน รวมถึงจัดให้ มีล ำดับพิ ธีกำร และกำร
ซักซ้อมทำควำมเข้ำใจก่อนเริ่มงำน
8.2.5 ติดต่อประสำนงำนเชิญผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนในแต่ละภูมิภำคมำร่วม
พิธีเปิดงำน
8.2.6 จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนเชิญ ต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจจำกหลำกหลำยสำขำอำชีพ
ในประเทศไทยมำร่วมงำน
8.2.7 จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และประสำนงำน ผู้บริหำร สื่อมวลชน แขกวีไอพี
8.2.8 จัดเตรียมที่นั่งเพื่อรองรับผู้เข้ำร่วมงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
8.2.9 จัดเตรียมอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม เพื่อรองรับผู้เข้ำร่วมงำนไม่น้อยกว่ำ 100 คน
8.2.10 จัดหำของที่ระลึกที่น่ำสนใจสำหรับสื่อมวลชนไม่น้อยกว่ำ 20 ชุด
8.2.11 จัดกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงำน
8.3 นิ ท รรศการแสดงแนวคิ ด ผลงาน ความส าเร็ จ ของต้ น แบบผู้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจและสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงจากหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทย ในแต่ละภูมิภาค
8.3.1 ออกแบบ วำงผั ง ก่อสร้ำง ติดตั้ง ตกแต่ง ปูพรม ผลิ ตงำนโครงสร้ำงนิทรรศกำรทั้ งหมด ให้ มี
องค์ประกอบที่โดดเด่น ทันสมัย มีมิติในกำรนำเสนอดึงดูดควำมสนใจของผู้ชมงำน และประดับ
ตกแต่งบริเวณโดยรอบอย่ำงสวยงำม โดยต้องนำเสนอในรูปแบบสำมมิติก่อนกำรจัดจ้ำง
8.3.2 จัดทำข้อมูล รูปภำพ ออกแบบ ผลิต จัดพิมพ์ ภำพ โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ สำหรับกำรจัด
นิทรรศกำรแสดงแนวคิด ผลงำน ควำมสำเร็จของต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจจำกหลำกหลำย
สำขำอำชีพในประเทศไทย
Page | 3

8.3.3 จัด นิ ท รรศกำรแสดงแนวคิด ผลงำน ควำมส ำเร็จของต้น แบบผู้ ส ร้ำงแรงบั นดำลใจใน แต่ล ะ
ภูมิภำค
8.3.4 จั ดหำ ติด ตั้ง ระบบไฟฟ้ ำ ไฟส่ องสว่ำงทั่ ว พื้ น ที่ ภ ำยในงำน ไฟส่ องสว่ำงส ำหรับกำรจัด แสดง
นิทรรศกำร
8.4 กิจกรรมเวทีเสวนานาเสนอแนวคิด ผลงาน ความสาเร็จของของต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
8.4.1 จัดเวทีเสวนำทั้งในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค ดังนี้
- ส่วนกลำง จัดเวทีเสวนำไม่น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง
- ส่วนภูมิภำค จัดกิจกรรมเวทีเสวนำในแต่ละวัน ไม่น้อยกว่ำวันละ 2 ครั้ง
8.4.2 จัดให้มีพิธีกรดำเนินกำรเสวนำ จำนวน 1 คน
8.4.3 ติดต่อประสำนงำนเชิญบุคคลต้นแบบผู้สร้ำงแรงบันดำลใจจำกหลำกหลำยสำขำอำชีพในประเทศ
ไทยมำร่วมกิจกรรมเวทีเสวนำ ไม่น้อยกว่ำวันละ 2 คน รวมถึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม
8.4.4 จัดเตรียมที่นั่งเพื่อรองรับผู้เข้ำร่วมงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
8.4.5 ติดตั้งระบบแสง สี เสีย ง และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีควำมจำเป็น พร้อมมีเจ้ำหน้ำที่ดูแล
อำนวยควำมสะดวก
8.4.6 จัดกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงำน
8.5 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
8.5.1 วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ในส่วนกลำง และในแต่ละส่วนภูมิภำค ทั้งก่อนจัดงำน วันจัดงำน และ
หลังจัดงำน
8.5.2 ออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อใช้เผยแพร่ทำงสื่อต่ำงๆ
8.5.3 ดำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำงประกอบด้วย
8.5.3.1 กำรประชำสัมพันธ์งำน ประกอบด้วย
1) จัดทำกำหนดกำร ประสำนรวบรวมและจัดทำข้อมูล เกี่ยวกับกำรจัดงำน ตลอดจน
จัดทำ Press release เอกสำรและข้อมูลรำยละเอียดกำรจัดงำนสำหรับสื่อมวลชน
2) จัดทำ VTR ประชำสัมพันธ์งำนในแต่ละภูมิภำค ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 2 นำที เพื่อใช้
ประชำสัมพันธ์งำนทำงสื่อต่ำงๆ
3) ต้องเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้ำร่วมพิธีเปิดงำนในแต่ละภูมิภำค และมีกำรเผยแพร่
ข่ำว ภำพข่ำว ผ่ำนสื่อมวลชนต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 10 สื่อ อำทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
วิทยุ นิตยสำร สื่อออนไลน์
4) จั ด สั ม ภำษณ์ บุ ค คลต้ น แบบที่ เข้ำร่ว มกิจ กรรมทั้ ง ในส่ ว นกลำงและส่ ว นภู มิ ภ ำค
รวมทั้งจัดหำภำพประกอบกำรสัมภำษณ์ตำมเหมำะสม
5) จัดทำสกู๊ป สั มภำษณ์ บุคคลต้นแบบเผยแพร่ในสื่อ หนั งสือพิมพ์ ส่ว นกลำงที่ มีกำร
ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนฉบับ ไม่น้อยกว่ำ 1 คอลัมน์ในแต่ละภูมิภำค
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8.6
8.7

8.8
8.9

8.5.3.2 เผยแพร่ภำพประชำสัมพันธ์งำนในแต่ละภูมิภำคทำงสื่อ Billboard
8.5.3.3 ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อหนังสือพิมพ์
1) จัด ทำประเด็น และสคริป ต์กำรสั มภำษณ์ ผู้ บริห ำรส ำนั กงำนฯ รวมทั้ งกำรจัดหำ
ภำพประกอบกำรสัมภำษณ์ตำมเหมำะสม โดยไม่น้อยกว่ำ 1 คอลัมน์
2) ลงโฆษณำเพื่อประชำสัมพันธ์งำนในแต่ละภูมิภำคก่อนกำรจัดงำน ในหนังสือพิมพ์
ส่วนกลำงที่มีกำรตีพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนฉบับ ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับ
3) ลงโฆษณำเพื่อประชำสัมพันธ์งำนในแต่ละภูมิภำคก่อนกำรจัดงำน ในหนังสือพิมพ์
ภูมิภำค ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับ
8.5.3.4 ประชำสัมพันธ์ทำงรำยกำรโทรทัศน์
1) จั ด ให้ มี ก ำรประชำสั ม พั น ธ์ ง ำนในรู ป แบบกำรสั ม ภำษณ์ ผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก งำนฯ
ออกอำกำศผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ อย่ำงน้อย 2 รำยกำร
2) จั ด ท ำประเด็ น และสคริ ป ต์ ก ำรสั ม ภำษณ์ รวมทั้ ง กำรจั ด หำภำพประกอบกำร
สัมภำษณ์ตำมเหมำะสม
8.5.3.5 ประชำสัมพัน ธ์ผ่ำนทำง เฟซบุ้คสำนักงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ และเฟซบุ้คร้อยคนไทย
หัวใจนวัตกรรม
1) ออกแบบ Quote คำพูดเด่นของบุคคลต้นแบบที่มำร่วมกิจกรรมเวทีเสวนำทั้งใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อใช้เผยแพร่ทำงเฟซบุ้ค
2) โปรโมตโพสต์เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมงำนกิจกรรมในส่วนกลำงและส่วน
ภู มิ ภ ำค โดยมี ย อดกำรเข้ ำ ถึ ง รวม (Reach) ของโพสต์ ทั้ ง หมด ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
100,000 Reach
3) มียอดไลค์เฟซบุ้ค สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ เพิ่มขึ้นจำกเดิมไม่น้อยกว่ำ 20,000
Like
4) มียอดไลค์เฟซบุ้ค ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เพิ่มขึ้นจำกเดิมไม่น้อยกว่ำ 20,000
Like
จัดให้มีกิจกรรมแจกรำงวัล ที่มีมูลค่ำและน่ำสนใจ สำหรับผู้เข้ำร่วมงำนในแต่ละส่วนภูมิภำค โดยผู้รับจ้ำง
ต้องนำเสนอรูปแบบและของรำงวัลเพื่อให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำเห็นสมควร
จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ในพื้นที่จัดงำน สิ่งพิมพ์ แผ่ นป้ำย แผ่นพับสี่สี รวมถึงกำรออกแบบ พร้อม
ดำเนินกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมงำน จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 4,000 แผ่น
จัดทำเสื้อโปโลสำหรับทีมงำน โดยเป็นเสื้อโปโล จำนวนไม่น้อยกว่ำ 300 ตัว และเสื้อยืดคอกลม จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 300 ตัว ตำมแบบที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
จัดให้มีรถรับ-ส่ง วิทยำกร เจ้ำหน้ำทีต่ ำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
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8.10 จั ด ท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรจั ด งำน โดยจั ด ท ำในลั ก ษณะรู ป เล่ ม ที่ น่ ำ สนใจ สำมำรถเข้ ำ ใจประเด็ น
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยของกำรจัดงำน สรุปภำพรวม และประเด็นหลักของกำรจัดงำน ซึ่งมีเนื้อหำใน
ส่วนต่ำงๆ พร้อมภำพประกอบ ไม่น้อยกว่ำประเด็นที่กำหนด ดังนี้
1) ที่มำและควำมสำคัญ วัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน
2) เนื้อหำสรุปในส่วนกำรจัดนิทรรศกำร แสดงข้อมูลและไฮไลท์ของแต่ละส่วนนิทรรศกำร
3) เนื้อหำสรุปในส่วนกำรเสวนำ บทสัมภำษณ์บุคคลต้นแบบ
4) กำรประเมินผลควำมพึงพอใจ โดยจัดทำแบบสอบถำม และสำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมงำน
ผ่ำนระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่ำ 100 คนต่องำน ประเมินผลกำรดำเนินงำน จัดทำสถิติต่ำงๆ
ที่เกี่ยวกับกำรจัดงำน
9. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
9.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
9.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
9.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
9.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำก
เป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิน ผลกำรปฏิ บัติงำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ยบที่ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
9.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของ
รัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
9.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
9.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
9.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้
มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
9.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
9.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
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9.12 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งไม่ อ ยู่ ในฐำนะเป็ น ผู้ ไม่ แ สดงบั ญ ชี รำยรับ รำยจ่ ำ ย หรื อ แสดงบั ญ ชี ร ำยรั บ รำยจ่ ำ ย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
9.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
9.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์กำรรับจ้ำงงำนที่คล้ำยคลึงกับงำนที่จ้ำงนี้จำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน
ที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบสำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรื อสำเนำใบรับรองผลงำนที่มีมูลค่ำ 3,000,000 บำทและมี
อำยุกำรทำสัญญำไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบผลงำนถึงวันที่มีกำรประกำศจ้ำงครั้งนี้
10. หลักเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอ โดยมีหัวข้อนำเสนอ ดังนี้
10.1 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
1) นำเสนอแนวควำมคิด รูปแบบในกำรดำเนินงำนภำพรวมตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนข้อ 4 ทัง้ หมด
2) กำรจัดองค์ประกอบและภูมิทัศน์ที่โดดเด่น กำรจัดสรรพื้นที่จัดงำนที่สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอย
3) ประวัติ และผลงำนของผู้ เสนอรำคำ และที่ อยู่ โดยผู้ ว่ำจ้ ำงต้ องสำมำรถติด ต่อ ประสำนงำนเพื่ อ
สอบถำมข้อมูลได้
4) กำรเสนอรำยละเอียดกิจกรรม ให้ผู้เสนอรำคำเสนอเป็นเอกสำร จำนวน 3 ชุด และจะต้องนำเสนอ
ด้วยวำจำและในรูปแบบสำมมิติต่อคณะกรรมกำร ตำมวัน เวลำที่คณะกรรมกำรกำหนด
5) กำรจัดทำแผนกำรรื้อถอน จัดเก็บและนำส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ และ/หรือรื้อ
ถอนและนำส่งนิทรรศกำรไปยังสถำนที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
10.2 ข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ
11. การส่งมอบงานและการชาระเงิน
11.1 ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำง โดยกำรจ่ำยจะแบ่งเป็น 4 งวด ในแต่ละงวดจะจ่ำยตำมกำหนดเวลำ ดังนี้
งวดที่ 1 กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 25 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนครั้งที่ 1
ภำยใน 40 วันจำกวัน ที่ลงนำมในสั ญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ทำกำรตรวจรับ
รำยงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 25 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนครั้งที่ 2
ภำยใน 80 วันจำกวัน ที่ลงนำมในสั ญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับ
รำยงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 25 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนครั้งที่ 3
ภำยใน 120 วันจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับ
รำยงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 25 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนสรุปกำร
ดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ ภำยใน 160 วัน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับรำยงำน
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
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11.2 ผู้รับจ้ำงจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรดำเนินงำนตำมขอบเขตงำน จำนวน 3 เล่ม และหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่
ได้มีกำรตกลงไว้ในสัญญำจ้ำงเรียบร้อยทุกประกำร
12. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
12.1 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอแนวคิดในกำรออกแบบ ผลิตโครงสร้ำง ดำเนินกำรพิธีเปิดงำนและพิธีกำร พร้อมทั้ง
ส่งรำยละเอียดแต่ละกิจกรรม โดยระบุปริมำณหรือจำนวนให้ชัดเจน
12.2 ผู้ ว่ำจ้ ำ งโดยคณะกรรมกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผู้ เสนอรำคำที่ เสนอแนวคิ ด และกำรด ำเนิ น งำนได้ ต รง
วัตถุประสงค์ และคำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งอำจไม่ใช่ผู้เสนอรำคำต่ำที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
สำมำรถต่อรองรำคำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง และขอสงวนสิทธิ์ ในกำรให้คำแนะนำเพิ่มเติม ปรับปรุง
รำยละเอียดของงำนบำงประกำรเพื่อให้ได้ผลงำนที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
12.3 ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกรอบที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดไว้ทุกประกำร
13. เงื่อนไขอื่นๆ
13.1 เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วยภำพรวมกำรดำเนินงำน
ในข้อ 4 พร้อมผลกำรดำเนินงำน โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมำตรฐำนกำรจัดทำรำยงำนทั่วไป ขนำด A4
13.2 ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ผลงำนทั้งหมดที่ได้จัดทำเป็นเอกสำรรำยงำน หรือกำรบัน ทึกบนแผ่น DVD หรือ
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลำยตำมสัญญำจ้ำง หรือที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมสัญญำจ้ำงนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สนช.
13.3 ผู้ รับ จ้ ำงจะต้องเก็บ รัก ษำเอกสำร หรือข้อมู ล ใดๆ ที่ ได้ รับ จำก สนช.ไว้เป็ นควำมลั บ และต้อ งไม่ น ำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก สนช.
13.4 กรณี ส่งมอบงำนไม่เป็น ไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่ส่งมอบงำนตำมเวลำที่กำหนดไม่ว่ำกรณีใดๆ
ผู้ว่ำจ้ำงจะคิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.10 ต่อวันของรำคำจ้ำงทั้งหมด
13.5 กรณีมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุตำมข้อตกลง
ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องทำหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือทดแทนกิจกรรมนั้นๆ โดยให้
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนพิจำรณำเห็นชอบว่ำผู้รับจ้ำงยังจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยไปกว่ำตำมข้อตกลงที่ ได้ตกลงกัน
ไว้แต่เดิม
14. ผู้ประสานงาน
นำยกนช รัติวำนิช
ผู้จัดกำรส่งเสริมนวัตกรรม
โทร 02-017 5555 ต่อ 601
โทรสำร 02-017 5566
อีเมล์ kanoch@nia.or.th
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