(ร่าง)
รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผลงานครบรอบ ๖๙ ปี กรมการแพทย์
**********************
วัตถุประสงค์
เพื่อ เผยแพร่โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
คุณลักษณะของงานที่ต้องดาเนินการ
๑. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดาเนินการหาข้อมูล เขียนบท ถ่ายทา ตัดต่อ ประกอบเสียงและจัดราย การ
สดทางโทรทัศน์จนแล้วเสร็จ
๒. ออกแบบและจัดทาเวที ประกอบด้วยชื่องาน โลโก้หน่วยงาน ภาพประกอบที่เป็นสัญลักษณ์ของ
งาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกับ Theme ของงาน ตลอดจนจัด ฉาก พื้นที่
การสนทนา พื้นที่การรับโทรศัพท์ ที่นั่งของผู้ร่วมรายการ โดยตกแต่งบริเวณงาน ให้เหมาะสม สวยงาม
๓. จัดทารายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
๔. ผลิตรายการสดทางโทรทัศน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมีพิธีกรซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ของ
ประชาชนดาเนินรายการในระยะเวลาที่กาหนด ในรูปแบบดังนี้
* นาเสนอ VTR
เกี่ยวกับ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
VTR ๖๙ ปี กรมการแพทย์ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ และโครงการสาคัญต่าง ๆ
* จัดช่วงสนทนาของผู้บริหาร / นักวิชาการของกรมการแพทย์
* การถาม – ตอบ ปัญหาสุขภาพจากผู้ชมทางบ้าน พร้อมแจกรางวัลสาหรับผู้ที่ตอบคาถามถูกต้อง
* รับตอบปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ สาย
๕. ดาเนินการออกอากาศรายการสดทางโทรทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพั นธ์ผลงานครบรอบ ๖๙ ปี
กรมการแพทย์ ทางสถานี โทรทัศน์ช่อง ๓ หรือ ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที ในช่วง
ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ – ๐๑.๐๐ น. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
๖. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด สาหรับผู้ร่วมงาน
๗. ถ่ายภาพกิจกรรมรายการสดทางโทรทัศน์และบรรยากาศข องงาน พร้อมล้าง อัด ขยายภาพขนาด
๕ x ๗ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาพ โดยจัดใส่ในอัลบั้มภาพถ่าย จานวน ๑ ชุด และ DVD จานวน ๒ แผ่น
๘. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบทโทรทัศน์และบท VTR ให้กรมการแพทย์พิจารณาก่อนบันทึกเทป
อย่างน้อย ๓ วัน หากมีข้อแก้ไขผู้รับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนดาเนินการเผยแพร่

/๙.หลังการออกอากาศ…

- ๒ ๙. หลังการออกอากาศแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบทโทรทัศน์และบท VTR
ดังกล่าว พร้อม สาเนาเทปเป็น DVD จานวน อย่างละ ๕ แผ่น และระบบ Betacam จานวน ๒ ม้วน
ให้กรมการแพทย์
๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องสรุปผลการดาเนินงานเผยแพร่
รายการสด ทางโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กรมการแพทย์ทราบหลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
๑๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้กรมการแพทย์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษ ณ์
อักษร ภายใน ๓ วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีการดาเนินการและผลงานด้านการผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยมีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เ ป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ไม่เคยละทิ้งงานของ
ทางราชการ เคยมีผลงานในการทางานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีมูลค่าโครงการ
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นงาน ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลังนับถึงวันยื่นซอง ทั้งนี้ให้แนบหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย
๒. ผู้เสนอราคาต้องมีศักยภาพในการจองสื่อที่กาหนดไว้ และต้องแสดงหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนและ
เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีเวลาในการเผยแพร่นั้นจริง
เกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
๑. แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการนาเสนอ
๗๐ คะแนน
(พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจของรูปแบบรายการ)
๒. สถานีโทรทัศน์ที่ใช้ในการเผยแพร่
๒๐ คะแนน
๓. ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ
๑๐ คะแนน
ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปในทุกหัวข้อ จึงจะมีสิทธิเสนอราคาโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีผู้แทนมานาเสนอรูปแบบการผลิต รายการสดทาง
โทรทัศน์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผลงานค รบรอบ ๖๙ ปี กรมการแพทย์ ต่อคณะกรรมการฯ ในวันพิจารณา
ข้อเสนอทางเทคนิค
การชาระเงิน
กรมการแพทย์จะชาระเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ รายการสดทางโทรทัศน์ รวมทั้ง
ส่งมอบสื่อต่าง ๆ ที่จัดทาจนครบถ้วนทุกรายการ
/เงื่อนไขอื่น ๆ...

- ๓ เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบการผลิตรายการสดทางโทรทัศน์ให้กรมการแพทย์พิจารณาเห็นชอบก่อน
ดาเนินการ
๒. ผู้รับจ้าง จะต้องส่ง หนังสือรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งใบยืนยันการ
ออกอากาศ (ใบมอนิเตอร์) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อยืนยันการออกอากาศจริง
๓. งานที่จ้างผลิตทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย์แต่เพียงผู้เดียว
๔. กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยตัว ได้ที่
๑. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๘๘/๒๓ ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๑๒-๓ , ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๕๘
E-mail aui_22@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยภายในวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓. ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

************************************************************************************** *****

