(ร่าง)
รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้าง
โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
**********************
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจน
เผยแพร่เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ให้เป็นที่รู้จัก
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
คุณลักษณะของงานที่ต้องดําเนินการ
๑. ผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหาร / นักวิชาการ/ ผู้เชี่ยวชาญของกรมการ
แพทย์ ความยาวเรื่องละไม่น้อยกว่า ๒ นาที จํานวนไม่น้อยกว่า ๖๐ เรื่องออกอากาศสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า
๔ วัน ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
๒. เผยแพร่สารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ สถานี สถานีละ
๓๐ เรื่อง ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๓. มีพิธีกรที่เป็นที่รู้จักของประชาชนดําเนินรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๑. เป็น นิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในประเทศไทย มีการดํา เนิน การและผลงานด้า นการผลิตสื่อและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนและไม่เคย
ละทิ้งงานของราชการ เคยมีผ ลงานในการทํา งานด้า นประชาสัมพัน ธ์กับ หน่ว ยงานภาครั ฐ หรือเอกชนที่มี
มูล ค่ า โครงการไม่ น้ อยกว่ า ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้ า นบาทถ้ ว น) ในสั ญ ญาเดี ย ว จํ า นวนไม่ น้ อยกว่ า
๑ ชิ้นงาน ภายในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลังนับถึงวันยื่นซอง ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงาน
ประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งมี ศั ก ยภาพในการจองสื่ อ โทรทั ศ น์ และต้ อ งแสดงหลั ก ฐานยื น ยั น ที่ ชั ด เจน
และเชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีเวลาในการเผยแพร่นั้นจริง
๓. ผู้เสนอราคาต้องแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ดังกล่าว
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการฯจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
๑. แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการนําเสนอ
* ตัวอย่างบทสารคดีสั้นทางโทรทัศน์
๑๐
คะแนน
(เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ)
* ตัวอย่าง Story Board สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
๑๐
คะแนน

* ตัวอย่างสารคดี...

-๒* ตัวอย่างสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ( Demo )
- ภาพประกอบที่สอดคล้องบทสารคดีโทรทัศน์
- เทคนิคการตัดต่อภาพที่น่าสนใจ
- บันทึกเสียงคมชัด
- ใช้พิธีกรจริงตามที่นําเสนอ
๒. แผนการใช้สื่อ
* สถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่
* ช่วงเวลาที่ออกอากาศ

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนน

ผู้ที่มีค ะแนนตั้ งแต่ร้ อยละ ๘๐ ในทุก หั วข้อ ทั้ งข้อ ๑ และ ข้อ ๒ จึ งจะมี สิทธิเ สนอราคาโดย
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
๓. ต้องมีผู้แทนมานําเสนอตัวอย่างบทสารคดีสั้นทางโทรทัศน์พร้อม Story Board และ Demo
ความยาว ๒ นาที จํานวน ๑ ตอน รวมทั้งเสนอชื่อพิธีกร ต่อคณะกรรมการฯ ในวันพิจารณาข้อเสนอทาง
เทคนิค
การชําระเงิน
กรมการแพทย์จะชําระเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ รวมทั้ง
ส่งมอบสื่อต่าง ๆ ที่จัดทําจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
***กําหนดส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินงาน
การส่งมอบงาน
ส่ ง มอบบทโทรทั ศ น์ จํ า นวน ๒ ชุ ด พร้ อ มสํ า เนาเทปสารคดี สั้ น ที่ อ อกอากาศเป็ น DVD จํ า นวน
๓ ชุด และระบบ Betacam จํานวน ๒ ชุด โดยพิมพ์ชื่อตอน วัน เดือน ปี สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศรวมทั้ง
หนังสือรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือรายการ และใบยืนยันการออกอากาศ (ใบมอนิเตอร์)
เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการหาข้อมูล เขียนบท ถ่ายทํา ตัดต่อ ประกอบเสียง จนแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการแพทย์ก่อนดําเนินการเผยแพร่
๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรมการแพทย์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมระบุสาเหตุและแนบหนังสือแจ้งงดรายการ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการแพทย์
๓. ผลงานที่จ้างผลิตทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย์แต่เพียงผู้เดียว
๔. กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

***********************************************
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ได้ที่
๑. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๘๘/๒๓ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๑๒-๓ , ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๕๘
E-mail aui_22@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๓. ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

เมษายน ๒๕๕๕

