เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาจัดงานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ
งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย
_____________________
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นที่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงเพื่อประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งสร้างประโยชน์ในมิติด้านสังคม ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนานวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมาทั้งด้านคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลภาวะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิต
เมือง ปัญหาความเหลื่อมล้าในชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่จาเป็นที่จะต้องนานวัตกรรมเพื่อสังคมมาใช้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญในมิติด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาในมิติด้านสังคมที่จะนาไปสู่
ความเท่ า เที ย มกั น ลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า และสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมร่ ว มกั น อย่ างยั่งยืน
นอกจากนี้ แนวทางความร่วมมือก็ปรับให้ เข้ากับบริบทของนวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มาเป็นการดึงภาคสังคมเข้ามามีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางของ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย
ในโอกาสที่สานักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กาลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการจัดตั้ง
เป็นองค์การมหาชน ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาคมโลกตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒ นาด้านสั งคมควบคู่ไปกับ ด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้ างให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทั้งคุณภาพชีวิต ชุมชม และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน สานักงานฯ จึงกาหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social
Innovation) รวมถึงใช้เป็นแนวคิดหลักของการจัดงานประจาปีของสานักงานฯ เพื่อ สร้างให้เกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมขึ้นภายในประเทศ และแสดงถึงบทบาทสาคัญของสานักงานฯ ในการส่งเสริม
การสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงบทบาทความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
ของประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) ประกอบด้วย
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1.1 งานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี้ ช่วงเช้าจะจัดพิธีสงฆ์ ช่วงบ่ายจะจัดพิธีเปิดงาน การเสวนา นิทรรศการ และ Open House เปิดให้ผู้สนใจ
เข้าเยี่ยมชมสานักงานฯ
1.2 งาน Innovation Thailand Expo 2019 ภายใต้ แ นวคิ ด “นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม (Social
Innovation)” เน้นนาเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
นานวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในย่าน
ศูนย์กลางธุร กิจ ของกรุ งเทพฯ เช่น ย่านนวัตกรรมพระราม 4 ที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งใหม่ ข อง
กรุงเทพฯ ในอนาคต เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่สอดรับ
กับประชากรทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุ โดยชูประเด็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1) Prosperity (ความเจริญรุ่งเรือง) เป็นการนาเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
ที่เข้าไปช่ว ย “แก้ปั ญหาความยากจนในระดับภู มิภ าค และลดความเหลื่ อมล้ าในระดั บ
ชุมชน” รวมถึงตัวอย่างองค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน
2) Healthiness (การมีสุขภาพที่ดี) เป็นการนาเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสั งคม
ที่เข้าไปช่วย “ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพ และการเฝ้าระวังเชิง
ป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง” รวมถึงตัวอย่างวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่ดาเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
3) Happiness (การมีความสุข) เป็นการนาเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เข้า
ไปช่วย “แก้ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัว ของสั งคมเมือง ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ชุมชน
สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตเมืองอย่างมีความสุ ข สะดวกสบาย และไม่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
(1) Innovation Awards Ceremony พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ
(5 ตุลาคม)
(2) International Innovation Forum งานสัมมนาด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ
ใน 2 ฟอรั่มหลัก
- Social Innovation มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ประกอบ
การวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาค
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม
- Innovation Summit โดยส านั ก งานฯ จั ด ร่ ว มกั บ The Economist ขึ้ น เป็ น
ครั้งแรกในประเทศไทยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานชั้นนา
ระดับนานาชาติ มาร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาเชิงสังคมด้วย
นวัตกรรมจากประสบการณ์และมุมมองในระดับโลก
(3) Innovation Exhibition นิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของ
ไทยและต่างประเทศ
(4) งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและความร่วมมือด้านนวัตกรรมต่างๆ
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1.3 งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย และความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากปี 2562 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ครบรอบ 150 ปี สานักงานฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา กาหนดจัดงานเฉลิม
ฉลองความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วภายใต้ ชื่ อ “150 th Anniversary of Friendship between Thailand and
Austria” ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) กิจ กรรมที่เชื่อมโยงกับงาน Innovation Thailand Expo 2019 โดยส านักงานฯ ได้เชิญ
ผู้ แ ทนจาก City of Vienna และ Urban Innovation ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร และร่ ว มจั ด
นิ ทรรศการเกี่ย วกับ การพัฒ นาย่านนวัต กรรม ภายในงาน Innovation Thailand Expo
2019
2) งานแถลงข่าวพิธีเปิ ดงานนิทรรศการเฉลิ มฉลองความสั ม พันธ์ร ะหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐออสเตรีย ครบรอบ 150 ปี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
3) นิทรรศการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย และความร่วมมือ
ด้านการพัฒ นาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 - 17
ตุลาคม ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
2. วัตถุประสงค์
2.1 งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างให้
สังคมเกิดการตระหนักรับรู้ถึงบทบาทและผลงานสาคัญของสานักงานฯ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึง
แนวทางดาเนินงานในระยะต่อไปในฐานะองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศไทย
2.2 งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE2019) จั ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ด้ า น
นวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นในประเทศ สร้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมในทุกภาค
ส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลากหลายด้าน
เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของประเทศไปสู่ระดับนานาชาติเพื่อมุ่ งสู่การเป็นประเทศแห่ง
นวัตกรรม
2.3 งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย และความร่วมมือด้าน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการ
ทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย พัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและ
กรุงเทพมหานคร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่ระดับนานาชาติ
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมจัดงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.1.1 หน่วยงานของประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา
ภาคสังคม
3.1.2 หน่วยงานจากต่างประเทศ ทั้งสถานเอกอัครราชทูต ภาคเอกชน องค์กรระดับนานาชาติ
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3.2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
3.2.1 กลุ่ มผู้ บ ริ ห าร (Executive Sector) จากหน่ว ยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบัน
การศึกษา ภาคสั งคม ที่ต้องการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสั งคมให้
เกิดขึ้นในองค์กร
3.2.2 กลุ่มบุคลากรภาครัฐ (Government Sector) ที่ต้องการศึกษาแนวทางการนานวัตกรรม
เพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
3.2.3 กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน (Corporate Sector) ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สตาร์ทอัพ ที่ต้องการศึกษาต้นแบบการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อ
สังคมที่ประสบผลสาเร็จ
3.2.4 กลุ่มภาคสังคม (Social Sector) ที่ต้องการศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
สังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ
3.2.5 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา (Education Sector) ที่ต้องการ
สร้ า งแรงบั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม และศึ ก ษาต้ น แบบอาชี พ
ในอนาคตที่หลากหลายด้าน
3.2.6 กลุ่มประชาชนทั่วไป (Public Sector) ที่สนใจติดตามความก้าวหน้านวัตกรรมเพื่อสังคม
ที่สอดรับกับการนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวั นของประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กถึง
ผู้สูงอายุ
4. ขอบเขตงาน
4.1 งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
4.1.1 พิธีสงฆ์
4.1.2 พิธีเปิดงาน และการเสวนาในโอกาสครบรอบ 10 ปี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
4.1.3 นิทรรศการในโอกาสครบรอบ 10 ปี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
4.1.4 หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 10 ปี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
4.1.5 NIA Open House เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
4.2 งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE2019)
4.2.1 พิธีเปิดงาน
4.2.2 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม
4.2.3 งานสัมมนาด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ
1) Social Innovation
2) Innovation Summit
4.2.4 นิทรรศการในโซนต่างๆ
4.2.5 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและความร่วมมือด้านนวัตกรรมต่างๆ
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4.3 งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย และความร่วมมือด้าน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร
4.3.1 พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย และความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร
4.3.2 การเสวนา และนิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทยออสเตรี ย และความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะระหว่ า งกรุ ง เวี ย นนาและ
กรุงเทพมหานคร
4.3.3 งานแถลงข่าวความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย และความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร
4.3.4 กิจกรรมเยี่ยมชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และงานเลี้ยงอาหารค่า
5. ระยะเวลา และสถานที่จัดงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
5.1 งานเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 10 ปี ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ฯ จัด ที่ อุ ท ยาน
นวัตกรรม สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
5.1.1 วันเตรียมงาน วันที่ 1 กันยายน 2562
5.1.2 วันจัดงาน วันที่ 2 กันยายน 2562
5.2 งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE2019) จัดที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
5.2.1 วันเตรียมงาน วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2562
5.2.2 วันจัดงาน วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562
5.3 งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย และความร่วมมือด้าน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร จัดที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
5.3.1 วันเตรียมงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2562
5.3.2 วันจัดงาน วันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2562
6. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมาณ 25,000,000.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตงาน
7. ราคาอ้างอิง
7.1 ราคากลาง : 23,550,000.-บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง
- สัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0062-61 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
- สัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0119-61 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
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8. การดาเนินงานตามขอบเขตงาน
เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องแสดงให้เห็น ถึงศักยภาพด้านความคิด การออกแบบ
การสร้างกิจกรรม การเตรียมข้อมูล การประสานงาน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
8.1 งานครบรอบ 10 ปี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
8.1.1 งานออกแบบ จัดทาและตกแต่งสถานที่จัดงาน
1) ออกแบบผัง พื้น (Floor Plan) ประดับตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ
ด้วยดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม โดยต้องนาเสนอในรูปแบบสามมิติก่อนจัดจ้าง
2) ออกแบบ จัดทาและตกแต่ง ซุ้มทางเข้างาน (Main Entrance) จานวน 1 ชุด
3) ออกแบบ จัดทาและตกแต่ง เวทีหลัก (Main Stage) โดยมีขนาดเวที พื้นที่บนเวที ฉาก
หลังเวทีในรูปแบบจอ LED ตามความเหมาะสม
4) ออกแบบ จัดทาและตกแต่ง Photo Backdrop และ Directory Board อย่างละ 1 ชุด
5) ออกแบบ จัดทาและผลิตธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ หรือป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงงาน พร้อม
ติดตั้งไว้อย่างถาวร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดงาน ไม่น้อยกว่า 30 ป้าย
6) จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 100 ที่นั่ง
7) ปูพรมทางเดินและพื้นที่ทั้งหมดภายในสถานที่จัดงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8) จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
9) ติดตั้งระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความจาเป็น เช่น เครื่องขยาย
เสี ย ง และอื่น ๆ ตามที่ผู้ ว่าจ้างกาหนด พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลอานวยความสะดวก
รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
8.1.2 งานบริหารจัดการ
1) การบริหารจัดการพื้นที่จัดงาน
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรอบพื้นที่จัดงาน เช่น ตารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางเข้ าออก และ
การจอดรถของผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน
(2) จัดหาพื้นที่จอดรถสาหรับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน บริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน
ไม่น้อยกว่า 60 คัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(3) จัดรถรับ-ส่ง อานวยความสะดวกไปยังพื้นที่จอดรถที่จัดเตรียมไว้ตลอดทั้งวัน
(4) รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่จอดรถ
ค่าอุปกรณ์การจัดงาน และอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตการจ้างงาน รวมถึงค่าซ่อม
บารุงกรณีพื้นที่เกิดความเสียหายประสานงานและวางแผนเพื่อนาอุปกรณ์การ
จัดงานเข้าและออกพื้นที่ พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้าย และ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการขนย้าย
(5) ตกแต่งพื้นที่ ติดตั้งเวที ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงและสาธารณูปโภค การ
ขนถ่ายสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาใช้จัดงาน รวมทั้งออกแบบ
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ดาเนินการผลิต โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของอาคารที่จัดงานและส่งมอบชิ้นงาน
(ถ้ามี) ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดหลังสิ้นสุดการจัดงาน พร้อมหลักฐานการส่งมอบ
(6) ดาเนิ น การจัดให้ มี ก ารดู แลอานวยความสะดวกภายในบริเวณงานและการ
วางแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งงาน
2) การบริหารจัดการลงทะเบียน
(1) ออกแบบ จัดพิมพ์บัตรเชิญเข้าร่วมงาน จานวน 500 ใบ
(2) จัดทาระบบลงทะเบียนทางออนไลน์
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสาหรับลงทะเบียนหน้างาน
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ผู้บริหาร แขกวีไอพี สื่อมวลชน ผู้เข้าร่ วมงานพร้อม
อานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาจัดงาน
3) การจัดพิธีสงฆ์ ในช่วงเช้า
(1) จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการประกอบพิธีสงฆ์
(2) ติดต่อประสานงานเชิญ รับ-ส่งพระสงฆ์มาร่วมพิธีสงฆ์ จานวน 9 รูป
(3) จัดหาผู้ดาเนินพิธีสงฆ์ตลอดทุกขั้นตอน ไม่น้อยกว่า 1 คน
(4) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่ากิจนิมนต์ อาหารเพล
(5) จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมบริกร สาหรับผู้เข้าร่วม
งาน ไม่น้อยกว่า 150 คน
4) การจัดพิธีเปิดงาน และการเสวนาในช่วงบ่าย
(1) นาเสนอแนวความคิดในการจัดพิธีเปิดงาน
(2) จัดหา Gimmick หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับพิธีเปิด โดยมีการนาเสนอแสง สี
เสียง ที่สื่อถึงงานและดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน
(3) จัดทาลาดับพิธีการขั้นตอนในงาน และซักซ้อมทาความเข้าใจก่อนเริ่มงาน
(4) จัดหาพิธีกรที่มีประสบการณ์ สามารถพูดได้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ดาเนิน
รายการตลอดงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน
(5) ประสานงานอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทาข่าว
(6) จัดทา VDO Presentation เพื่อใช้ในพิธีเปิด แสดงถึงแนวคิดของการจัดงาน
ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จานวน 1 เรื่อง
(7) จั ดเจ้ าหน้ าที่ต้อ นรับ ผู้ บริห าร แขกวีไอพี สื่ อมวลชน ผู้ เข้าร่ว มงาน พร้อ ม
อานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาจัดงาน
(8) บันทึกวีดีโอภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งดิจิตอล และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube ตลอดระยะเวลา ตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด
(9) จัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมบริกร สาหรับผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า
200 คน
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5) การจัดแสดงนิทรรศการ
(1) ออกแบบ วางผั งการจัดแสดงนิท รรศการให้ มี องค์ป ระกอบที่โ ดดเด่ น มีมิติ
ในการนาเสนอดึงดูดความสนใจของผู้ชมงาน โดยต้องนาเสนอในรูปแบบสาม
มิติก่อนการจัดจ้าง
(2) จัดเตรียมข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ ผลิต จัดพิมพ์ ภาพ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
สาหรับการจัดนิทรรศการ
(3) ออกแบบ ผลิตและติดตั้งนิทรรศการแบบถาวร (Permanent Exhibition) เพื่อ
จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสานักงานฯ ภายในพื้นที่จัดงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(4) จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
6) การจัด NIA Open House
(1) นาเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรม Open House และวางผังการใช้พื้นที่ในแต่ละ
ชั้นของสถานที่จัดงาน โดยต้องนาเสนอในรูปแบบสามมิติก่อนการจัดจ้าง
(2) วางแผนการเข้าชมพื้นที่ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เดินนาชมพื้นที่ในแต่ละชั้นของ
สถานที่จัดงานอย่างเป็นระบบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(3) ออกแบบ ผลิ ต ติดตั้ง ตกแต่งพื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมในแต่ล ะชั้น ให้ มี
องค์ประกอบที่โดดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้ชมงาน
(4) ติดต่อ จัดหาผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานฯ ที่เหมาะสม
กับแต่ละชั้นของสถานที่จัดงาน มาจัดแสดงและให้ทดลองจริง ตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(5) จัดหาการแสดงดนตรีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชมงานตามความเหมาะสม
(6) จัดเลี้ยงอาหารเย็นและเครื่องดื่มพร้อมบริกร สาหรับผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า
150 คน
7) การจัดทาของที่ระลึก
(1) ออกแบบและจัดทาของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมงาน จานวน 300 ชุด
(2) ออกแบบและจัดทาของที่ระลึกเพื่อมอบให้แขก VIP จานวน 100 ชุด
(3) ออกแบบและจัดทาเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 10 ปี พร้อมกล่อง
จานวน 300 ชิ้น
(4) ออกแบบและจัดทาเสื้อโปโล พร้อมปักหรือสกรีนตราสัญลักษณ์ จานวน 300 ตัว
(5) ออกแบบและจัดทาสติกเกอร์ที่ระลึกตราสัญลักษณ์ จานวน 1,000 ชิ้น
8) การบันทึกวีดิโอภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่งดิจิตอล
(1) จัดการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมตลอดทั้งวัน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook, Youtube ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(2) บันทึกวีดิโอภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งดิจิตอล ในทุกกิจกรรมตลอดงาน โดย
ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวแยกในแต่ละช่วงกิจกรรม เช่น พิธีสงฆ์ พิธีเปิดงาน
Page 8 of 24

(3) ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวแสดงไฮไลต์ตลอดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที
9) รื้อถอน จัดเก็บและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมหลักฐานการส่ งมอบชิ้นงาน
ที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8.2 งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE2019)
8.2.1 งานออกแบบ จัดทาและตกแต่ง
1) งานออกแบบ จัดทาและตกแต่งสถานที่จัดงาน
(1) ออกแบบผังพื้น (Floor Plan) สาหรับพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งหมดภายในงาน โดย
ต้องนาเสนอในรูปแบบสามมิติก่อนจัดจ้าง
(2) ออกแบบ จัดทาและตกแต่ง ซุ้มเข้างาน และจุดลงทะเบียน อย่างละ 2 ชุด
(3) ออกแบบ จัดทาและตกแต่ง Photo Backdrop และ Directory Board
อย่างละ 2 ชุด
(4) ออกแบบ จั ด ท าและตกแต่ ง บรรยากาศหน้า บริเ วณทางเข้ า งาน ตามความ
เหมาะสม
(5) ออกแบบ จัดทาและผลิตธงญี่ปุ่น หรือป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงงาน พร้อมติดตั้งไว้
โดยรอบสถานที่จัดงาน ไม่น้อยกว่า 30 ป้าย
(6) ออกแบบและจัดทาโซน Banner ขนาดและจานวนตามความเหมาะสมของ
พื้นทีเ่ พื่อแสดงให้เห็นถึงโซนต่างๆ ในบริเวณงานได้อย่างเด่นชัด
(7) ปูพรมทางเดินและพื้นที่ภายในสถานที่จัดงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(8) จัดหาที่จอดรถสาหรับผู้เข้าร่วมงานบริเวณสถานที่จัดงาน ไม่น้อยกว่าวันละ
30 คัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
(9) จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(10)ติดตั้งระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความจาเป็น เช่น เครื่อง
ขยายเสียง และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลอานวยความ
สะดวก รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
(11)จัดให้มีการอานวยความสะดวกภายในบริเวณงาน และจัดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้ร่วมจัดงานและผู้ร่วมงาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
2) Main Stage เวทีหลักสาหรับจัดกิจกรรมหลัก มีขนาดไม่ต่ากว่า 9.6 x 4.8 ตาราง
เมตร มีจานวนที่นั่งไม่ต่ากว่า 150 ที่นั่ง
(1) ออกแบบและก่อสร้างเวที จานวน 1 เวที
(2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบภาพแสง สี เสียง และจัดหาเจ้าหน้าที่ประจาเวที
(3) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดกิจกรรมบนเวที
(4) จัดหาตู้แปลภาษาแบบ real time จานวน 1 ตู้ พร้อมหูฟัง 200 ชุด พร้อมล่าม
แปลภาษา (ไทย – อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 2 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
(5) จัดเตรียมพิธีกร 2 ภาษา (ไทย–อังกฤษ) ประจาเวที ตลอดระยะเวลาจัดงาน
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3) Mini Stage เวที ย่ อ ยส าหรั บ จั ด กิ จ กรรมย่ อ ยในจุ ด ต่ า งๆ ตามที่ ผู้ ว่ า จ้ า งก าหนด
มีจานวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งในแต่ละจุดตามความเหมาะสม
(1) ออกแบบและก่อสร้างห้องสาหรับเวทีย่อย มีโครงสร้างหลังคากันแดดและฝน
มีเครื่องปรับอากาศได้ในกรณีจัดงานในพื้นที่โล่ง แยกออกจากตัวอาคาร
(2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบภาพแสง สี เสียง และจัดหาเจ้าหน้าที่ประจาเวที
(3) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดกิจกรรมบนเวที
(4) จัดเตรียมพิธีกรประจาเวที ตลอดระยะเวลาจัดงาน
4) Royal Pavilion Zone มีขนาดพื้นทีต่ ามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ประกอบด้วย
- นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและจัดแสดงพระบรมฉายาลั กษณ์ นิทรรศการโครงการเฉลิ มพระ
เกียรติให้มีความโดดเด่น สวยงามอย่างสมพระเกียรติ
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า และไฟประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ
(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อจัดทาข้อมูลแสดงนิทรรศการ
5) Thailand Innovation Zone มีขนาดพื้นที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ประกอบด้วย
- Government Support พื้นที่แสดงบทบาทการสนับสนุนของภาครัฐ ในด้าน
ต่างๆ จากทั้งภาครัฐ หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ Groom Grant Growth โดยจัดทาตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
- Social Innovation Showcase พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมเพื่ อสั ง คม จาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคสังคม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1 . Prosperity: Poverty & Equality 2. Healthiness: Future Health &
Aging Society 3. Happiness: Lifestyle & Social Impact โดยจัดทาตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและก่อสร้างคูหา และติดตั้งอุปกรณ์ประจาคูหา เช่น ปลั๊กไฟ เก้าอี้
ถังขยะ ตามความเหมาะสม
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับใช้งานแต่ละบูธ และไฟประดับตกแต่ง
(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูลแสดงนิทรรศการและอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(5) บริหารจัดการการออกบูธนิทรรศการ
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6) NIA Highlight Zone มีขนาดพื้นที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ประกอบด้วย
- NIA Highlight Projects พื้นที่จัดแสดงโครงการเด่นของสานักงาน เช่น Startup
Thailand, Innovation Thailand, Area- based Innovation, Innovation
Foresight Institute โดยจัดทาตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและก่อสร้างคูหา และติดตั้งอุปกรณ์ประจาคูหา เช่น ปลั๊กไฟ เก้าอี้
ถังขยะ ตามความเหมาะสม
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับใช้งานแต่ละบูธ และไฟประดับตกแต่ง
(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูลแสดงนิทรรศการและอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(5) บริหารจัดการการออกบูธนิทรรศการ
7) International Innovation Zone มีขนาดพื้นที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ประกอบด้วย
- International Pavilion พื้ น ที่ ส าหรั บ หน่ ว ยงานต่ า งชาติ จากภาครั ฐ ภาค
เอกชน ภาคสังคม สถานเอกอัครราชทูต ที่เข้าร่วมจัดแสดงงาน โดยจัดทาตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและก่อสร้างคูหา และติดตั้งอุปกรณ์ประจาคูหา เช่น ปลั๊กไฟ เก้าอี้
ถังขยะ ตามความเหมาะสม
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับใช้งานแต่ละบูธ และไฟประดับตกแต่ง
(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูลแสดงนิทรรศการและอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(5) บริหารจัดการการออกบูธนิทรรศการ
(6) รับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับ แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อ
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงานต่อประเทศ
(7) รับผิดชอบค่าที่พัก แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 2 คืน ต่อ 1 คน
(8) รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างชาติตลอดการจัดงาน
8) Innovation Awards Zone มีขนาดพื้นที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ประกอบด้วย
- Innovation Awards จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจาก 10 รางวัล
นวั ต กรรม ให้ มี รู ป แบบเหมาะสมและน่ า สนใจ จั ด แสดงข้ อ มู ล และผลงาน
นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 70 ผลงาน โดยจัดทาตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและก่อสร้างคูหา และติดตั้งอุปกรณ์ประจาคูหา เช่น ปลั๊กไฟ เก้าอี้
ถังขยะ ตามความเหมาะสม
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับใช้งานแต่ละบูธ และไฟประดับตกแต่ง
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(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูลแสดงนิทรรศการและอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(5) บริหารจัดการการออกบูธนิทรรศการ
9) Sponsors Zone มีขนาดพื้นที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ประกอบด้วย
- Sponsors พื้นที่สาหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน โดยจัดทาตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและก่อสร้างคูหา และติดตั้งอุปกรณ์ประจาคูหา เช่น ปลั๊กไฟ เก้าอี้
ถังขยะ ตามความเหมาะสม
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับใช้งานแต่ละบูธ และไฟประดับตกแต่ง
(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูลแสดงนิทรรศการและอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(5) บริหารจัดการการออกบูธนิทรรศการ
10) Networking and Co-working Area พื้นที่อเนกประสงค์ ภ ายในพื้นที่ ต่า งๆ เพื่อ
รองรับกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับงาน เช่น การเจรจาธุรกิจ จุดพักระหว่างชมงาน
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและก่อสร้างคูหา และติดตั้งอุปกรณ์ประจาคูหา เช่น ปลั๊กไฟ เก้าอี้
ถังขยะ ตามความเหมาะสม
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับใช้งานแต่ละบูธ และไฟประดับตกแต่ง
(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลงานสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
11) Speaker Lounge พื้นที่รับรองวิทยากร และแขก VIP
(1) ออกแบบผังพื้น และจัดสรรพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) ออกแบบและก่อสร้างคูหา และติดตั้งอุปกรณ์ประจาคูหา เช่น ปลั๊กไฟ เก้าอี้
ถังขยะ ตามความเหมาะสม
(3) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับใช้งานแต่ละบูธ และไฟประดับตกแต่ง
(4) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อรับรองวิทยากร และให้ข้อมูลงานแก่แขก VIP
12) งานออกแบบ จั ด ท าและตกแต่ ง ห้ อ งประชุ ม ย่ อ ย Meeting Room ไม่ น้ อ ยกว่ า
3 ห้อง เพื่อรองรับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับงาน เช่น การประชุมกลุ่มย่อย พร้อมเตรียม
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น ปลั๊กไฟ โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ดและอุปกรณ์
13) งานออกแบบ จัดทาและตกแต่งห้องฉายภาพยนตร์ เพื่อรองรับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
งาน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับค่าสถานที่ทั้งหมด ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
14) งานออกแบบ จัดหาและตกแต่งพื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม Food Truck
จานวนไม่น้อยกว่า 10 ร้านค้า ตลอดระยะเวลาจัดงาน และจัดเตรียมที่นั่งไม่น้อยกว่า
50 ที่นั่ง กระจายอยู่ภายในโซนต่างๆ ตลอดทั้งงาน
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8.2.2 งานบริหารจัดการ
1) การบริหารจัดงานและพื้นที่จัดงาน
(1) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่จัด
งานทั้งหมด รวมถึงการดูแลความสะอาด การรื้อถอนโครงสร้างอุปกรณ์ โดย
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นสถานที่ ทั้ ง หมด ได้ แ ก่
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะอาด ตั้งแต่วันที่เริ่ม
ติดตั้งงาน ระหว่างวันงาน แล้วจนรื้อถอนเสร็จสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
งาน ประกอบด้วย
- งานปูพรมภายในพื้นที่จัดงาน
- งานจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกภายในงาน ดูแลการติดตั้ง รื้อถอน
- งานจัดเตรียมรถพยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- งานประสานงานจัดเตรียมการใช้บริการสาธารณูปโภค อินเตอร์เนต
- งานประสานจัดเตรียมห้องและสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม
- งานบริหารจัดการผู้เข้าร่วมแสดง เช่น การจัดทาคู่มือผู้เข้าร่วมแสดงงาน
(2) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์การจัดงาน
และอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตการจ้างงาน รวมถึงค่าซ่อมบารุงกรณีพื้นที่เกิดความ
เสียหายประสานงานและวางแผนเพื่อนาอุปกรณ์ก ารจัดงานเข้าและออกพื้นที่
พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการขน
ย้าย
(3) ตกแต่งพื้นที่ ติดตั้งเวที ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงและสาธารณูปโภค การ
ขนถ่ายสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาใช้จัดงาน รวมทั้งออกแบบ
ดาเนินการผลิต โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของอาคารที่จัดงานและส่งมอบชิ้นงาน
(ถ้ามี) ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดหลังสิ้นสุดการจัดงาน พร้อมหลักฐานการส่งมอบ
(4) ดาเนินการจัดให้มีการดูแลอานวยความสะดวกภายในบริเวณงาน และการวาง
มาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งงาน รวมถึงรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
2) การบริหารจัดการระบบลงทะเบียน สาหรับผู้เข้าร่วมงาน
(1) ออกแบบ จัดพิมพ์บัตรเชิญเข้าร่วมงาน และพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม จานวน
500 ใบ
(2) ออกแบบ จัดทาเว็บไซต์งานเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของงาน ตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด โดยมีระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์
(3) มีระบบจัดตารางเวลานัดหมายผ่านทางออนไลน์
(4) จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยสาหรับการลงทะเบียนทางออนไลน์ด้านหน้างาน
(5) จัดหาเจ้าหน้าที่สาหรับลงทะเบียนหน้างาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
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(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้บริหาร สื่อมวลชน แขกวีไอพี
ผู้เข้ารับรางวัล ผู้ให้การสนับสนุน โดยอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอด
ระยะเวลาจัดงาน
3) การประสานงานและรั บ รองวิ ท ยากรไทยและต่ า งประเทศ และผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(1) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดตามการเชิญวิทยากรเข้าร่วมงาน
(2) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับวิทยากรไทยและต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงาน
ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทางในประเทศ ค่าเดินทางต่างประเทศ
และค่าที่พัก ไม่น้อยกว่า 2 คืน ต่อ 1 คน จานวนตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(3) ประสานงานและอานวยความสะดวกทั้งก่อนและระหว่างการจัดงาน จัดรถรับ-ส่ง
จากสนามบิน-โรงแรม-สถานที่จัดงาน ทั้งไปและกลับ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4) การจัดพิธีเปิดงาน
(1) นาเสนอแนวความคิดในการจัดพิธีเปิดงาน
(2) ติดต่อประสานงานผู้ เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่และพิธีการรับเสด็จอย่างสม
พระเกียรติ ในกรณีที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มาเป็นประธานเปิดงาน และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
(3) จั ดหา Gimmick หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับพิธีเปิด โดยมีการนาเสนอแสง สี
เสียง ที่สื่อถึงงานและดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน
(4) จัดทาลาดับพิธีการขั้นตอนในงาน และซักซ้อมทาความเข้าใจก่อนเริ่มงาน
(5) จั ดหาพิธีกรที่มีประสบการณ์ สามารถพูดได้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ดาเนิน
รายการตลอดงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน
(6) ประสานงานอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทาข่าว
(7) จั ดทา VDO Presentation เพื่อใช้ในพิธี เปิ ด แสดงถึงแนวคิ ด ของการจั ด งาน
ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จานวน 1 เรื่อง
(8) จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ผู้บริหาร แขกวีไอพี สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมอานวย
ความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาจัดงาน
(9) บั น ทึกวีดีโ อภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่งดิจิตอล และถ่ายทอดสดผ่ านช่องทางสื่อ
สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Youtube ตลอดระยะเวลาจั ด งาน ตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
5) การจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม
(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าของผลงานที่เข้ารับรางวัลนวัตกรรมทั้งหมด
(2) ติดต่อประสานงาน รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลรายละเอียดผลงานนวัตกรรมจาก
เจ้าของผลงาน เพื่อจัดทาเนื้อหาผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ในรูปแบบ 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ)
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(3) บันทึกภาพนิ่งดิจิตอล ผลงานนวัตกรรม และเจ้าของผลงาน ในช่วงการพิจารณา
ตัดสินรางวัลนวัตกรรม ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(4) บันทึกวีดีโอภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่งดิจิตอล บรรยากาศในช่วงการพิจารณา
ตัดสินรางวัลนวัตกรรม ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(5) ออกแบบ จัดทากราฟฟิค โปสเตอร์ ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดผลงาน และ
ภาพผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมทั้งหมด
(6) จัดเตรียมการแสดง ก่อนเริ่มพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ให้เป็นที่น่าประทับใจและ
สื่อความหมายของงาน
(7) จัดทา VDO Presentation เพื่อใช้ในพิธีมอบรางวัล แสดงถึงแนวคิดของการจัด
งาน ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จานวน 1 เรื่อง
(8) จัดทา Keynote Presentation เพื่อใช้เปิดแนะนาเจ้าของผลงานในช่วงขึ้นรับ
รางวัลนวัตกรรมบนเวที
(9) จัดทาลาดับพิธีการขั้นตอนในงาน และซักซ้อมทาความเข้าใจก่อนเริ่มงาน
(10) จัดหาพิธีกรที่มีประสบการณ์ดาเนินรายการตลอดงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน
(11) จัดหาพริตตี้ผู้เชิญรางวัลแต่งกายสุภาพ เพื่อเชิญโล่รางวัล ไม่น้อยกว่า 2 คน
(12) ประสานงานอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทาข่าว
(13) จัดหาห้องจัดเลี้ยงในโรงแรมหรือสถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง เพื่อจัดพิธีมอบ
รางวั ล นวั ต กรรม ตามที่ ผู้ ว่ า จ้ า งก าหนด และรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ
ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 200 คน
(14) จัดหาการแสดงดนตรีประกอบในช่วงพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมตามความเหมาะสม
(15) จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ผู้บริหาร แขกวีไอพี สื่อมวลชน ผู้ เข้าร่วมงาน พร้อมอานวย
ความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาจัดงาน
(16) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเวทีเพื่อดูแลลาดับพิธีการมอบรางวัลนวัตกรรม
(17) บั น ทึกวีดีโ อภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่งดิจิตอล และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อ
สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Youtube ตลอดระยะเวลาจั ด งาน ตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
6) การจัดงานสัมมนาด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ
(1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับวิทยากรไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ค่าตอบแทน
ค่าเดินทางในประเทศ ค่าเดินทางต่างประเทศ และค่าที่พัก ไม่น้อยกว่า 2 คืน ต่อ
1 คน จานวนตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(2) ประสานงานและอานวยความสะดวกทั้งก่อนและระหว่างกาจัดงาน จัดรถรับ -ส่ง
จากสนามบิน-โรงแรม-สถานที่จัดงาน ทั้งไปและกลับ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(3) จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สาหรับการจัดงานสัมมนาทั้งหมด โดยจัดหา
รูปแบบสาหรับผู้บรรยายบนเวทีให้เหมาะสม
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(4) จัดหาพิธีกรที่สามารถพูดได้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประจาที่เวทีหลัก และประจา
ที่แต่ละเวทีย่อยทุกเวที ทาหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
(5) จัดทา Keynote Presentation แนะนาผู้เข้าร่วมบรรยายทั้งหมด
(6) จัดหาล่ามที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมเครื่อง
แปลภาษา ไม่น้อยกว่า 20 ชุด สาหรับงานสัมมนาที่มีวิทยากรต่างประเทศตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
(7) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานในแต่ละเวทีเพื่อดูแลอานวยความสะดวก
(8) จั ด ท าก าหนดการ ติ ด ต่ อ ประสานงาน จั ด หาวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
Innovation Summit รวมถึงนาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ล ะหั ว ข้ อ เช่น
การสัมภาษณ์ (Keynote Interview) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion)
การอภิปรายแบบโต้วาที (Debate Discussion) การให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม
(Audience Participation)
(9) ประสานงานประชาสั ม พั น ธ์ Innovation Summit ผ่ า นสื่ อ The Economist
โดยมี ก ารแสดงตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องส านั ก งานฯ ในสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ดึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นาทางความคิด
ด้านนวัตกรรม เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100 คน
(10) บั น ทึกวีดีโ อภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่งดิจิตอล และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube ตลอดระยะเวลาจัดงาน
7) การจัดงานนิทรรศการ
(1) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูลแสดงนิทรรศการ และอานวย
ความสะดวกในการขนส่งผลงานสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน รวมถึงรับผิดชอบ
ค่าเดินทาง ค่าขนส่งผลงานของผู้ร่วมแสดงงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(2) จั ดเตรี ย มอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่ผู้ เข้าร่ว มแสดงงาน ตามที่ผู้ ว่าจ้าง
กาหนด
(3) จั ด หากลุ่ ม เป้ า หมายรวมถึ ง นัก เรีย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เข้ า ชมงาน ไม่ น้ อ ยกว่า
วันละ 500 คน
(4) จัดทรูปขบวนเชิญชวนเข้าร่วมงานภายในสถานที่จัดงาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
(5) จัดเตรียมของที่ระลึกพร้อมตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น
8) Networking and Co-working Area
(1) จั ดหาการแสดงดนตรี กิจกรรมการเล่ น เครื่องเล่ นเกมส์ เพื่อสร้างการมีส่ วน
ร่วมกับผู้เข้าชมงาน
(2) จัดเตรียมและติดตั้งระบบ High-speed Internet ที่ใช้งานได้ภายในบริเวณพื้นที่
(3) จัดเตรียมอุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น ปลั๊กไฟ ไวท์บอร์ด เครื่องเขียน
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9) Speaker Lounge
(1) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมบริกร ไม่น้อยกว่า 2 คน ตลอดระยะเวลา
จัดงาน
10) การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(1) วันพิธีเปิดงาน
- จัดเตรียมอาหารว่างสาหรับพิธีเปิดและงานประชุม ไม่น้อยกว่า 300 ชุด
- จัดเตรียมอาหารกลางวันสาหรับวิทยากรและแขกวีไอพี จานวน 300 ชุด
- จัดเตรียมคูปองอาหารราคา 100 บาท จานวน 800 ใบ
- จัดจุดให้บริการน้าเปล่า ไม่น้อยกว่า 10 จุด
(2) วันที่ 2 - 3 ของวันจัดงาน
- จัดเตรียมอาหารว่าง เช้าและบ่าย ไม่น้อยกว่า 300 ชุด/วัน
- จัดเตรียมอาหารกลางวันสาหรับวิทยากรและแขกวีไอพี จานวน 150 ชุด/วัน
- จัดเตรียมคูปองอาหารราคา 100 บาท จานวน 800 ใบ/วัน
- จัดจุดให้บริการน้าเปล่าทุกวัน ไม่น้อยกว่า 10 จุด
11) การจัดทาหนังสือสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
(1) จัดทาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงาน ข้อมูลวิทยากร กาหนดการ และ Synopsis เป็น 2
ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามหัวข้อที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(2) จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็น Rapporteur ดาเนินการสรุปเนื้อหาและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาทั้งหมด
(3) รวบรวมสรุปเนื้อหาการจัดงานทั้งหมด ในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
(4) จัดพิมพ์หนังสือในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) จานวน 300 เล่ม และทาเป็น
e-book เผยแพร่ออนไลน์
12) การจัดทา VDO และถ่ายภาพ
(1) จั ดทา VDO Presentation เพื่อใช้ในพิธี เปิ ด แสดงถึงแนวคิ ด ของการจั ด งาน
ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จานวน 1 เรื่อง
(2) บันทึกวีดีโอภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งดิจิตอล และถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ ตลอดระยะเวลาจัดงาน เช่น พิธีเปิดงาน พิธีมอบรางวัล งาน
สัมมนา กิจกรรมต่างๆ บรรยากาศงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(4) ตัดต่อวีดีโอ สรุปไฮไลต์ประจาวัน และหลังจบงานในแต่ละวัน ความยาวไม่น้อย
กว่า 2 นาที จานวน 3 เรื่อง ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(5) ตัดต่อวีดีโอ สรุปภาพรวมการจัดงานทั้งหมด พร้อมเสียงบรรยาย และมีตัวอักษร
บรรยายด้านล่าง โดยบันทึกทั้งมุมสูง ภายในและภายนอกงาน ตลอดระยะเวลา
จัดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จานวน 1 เรื่อง
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13) การจัดงานเลี้ยงอาหารค่า
(1) จัดหาสถานที่และเลี้ยงอาหารค่าส าหรับผู้ร่ว มงาน ไม่น้อยกว่า 80 คน ตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
(2) จัดหาดนตรีบรรเลงเพลง ตลอดระยะเวลาอาหารค่า
14) งานอื่นๆ
(1) ออกแบบและจัดทาเสื้อยืด T-Shirt พร้อมปักหรือสกรีนตราสัญลักษณ์
จานวน 500 ตัว
(2) ออกแบบและจัดทาเสื้อแจ็คเก็ต พร้อมปักหรือสกรีนตราสัญลักษณ์
จานวน 100 ตัว
(3) ออกแบบและจัดทาป้ายและสายคล้องคอ สาหรับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เช่น
วิทยากร ผู้ร่วมออกบูท เจ้าหน้าที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ไม่น้อยกว่า 300 ใบ
(4) จัดหารถตู้ ไม่น้อยกว่า 5 คัน ระยะเวลา 5 วัน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8.3 งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย และความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร
8.3.1 งานออกแบบ จัดทาและตกแต่งสถานที่จัดงาน
1) ออกแบบผั ง (Floor Plan) ส าหรั บ พื้ น ที่ ทั้ ง หมดภายในงาน โดยต้ อ งน าเสนอ
ในรูปแบบสามมิติก่อนจัดจ้าง
2) ออกแบบ จัดทาและตกแต่ง ซุ้มเข้างาน และจุดลงทะเบียน อย่างละ 1 ชุด
3) ออกแบบ จัดทาและตกแต่ง Photo Backdrop และ Directory Board
อย่างละ 1 ชุด
4) ออกแบบ จัดทาและตกแต่งบรรยากาศหน้าบริเวณทางเข้างาน ตามความเหมาะสม
5) ออกแบบ จัดทาและผลิตธงญี่ปุ่น หรือป้ายสัญลักษณ์ที่สื่ อถึงงาน พร้อมติดตั้ง ไว้
โดยรอบสถานที่จัดงาน ไม่น้อยกว่า 5 ป้าย
6) ปูพรมทางเดินและพื้นที่ภายในสถานที่จัดงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7) จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8) ติดตั้งระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความจาเป็น เช่น เครื่อง
ขยายเสี ย ง และอื่นๆ ตามที่ผู้ ว่าจ้างกาหนด พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลอานวยความ
สะดวก รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
9) ออกแบบ จัดทาและตกแต่งเวที โดยมีขนาดเวที พื้นที่บนเวที ฉากหลังเวทีในรูปแบบ
จอ LED ตามความเหมาะสม จัดเตรียมที่นั่งไม่น้อยกว่า 150 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งระบบ
ภาพ แสง เสียงที่สมบูรณ์
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8.3.2 งานบริหารจัดการ
1) การบริหารจัดการพื้นที่จัดงาน
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรอบพื้นที่จัดงาน เช่น ตารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออก และ
การจอดรถของผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน ในวันแถลงข่าวเปิดงาน
(2) จัดหาพื้นที่จอดรถสาหรับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน ในวันแถลงข่าวเปิดงาน
บริ เวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน ไม่น้อยกว่า 50 คัน โดยรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
(3) จัดรถรับ-ส่ง อานวยความสะดวกไปยังพื้นที่จอดรถที่จัดเตรียมไว้ตลอดทั้งวัน
ในวันแถลงข่าวเปิดงาน
(4) รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์
การจัดงาน ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตการจ้างงาน รวมถึงค่ า
ซ่อมบารุงกรณีพื้นที่เกิดความเสียหาย
(5) ประสานงานและวางแผนเพื่อนาอุปกรณ์การจัดงานเข้าและออกพื้นที่ พร้อมทั้ง
อานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการขนย้าย
(6) ตกแต่งพื้นที่ ติดตั้งเวที ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงและสาธารณูปโภค การ
ขนถ่ า ยสิ น ค้ า เฟอร์ นิ เ จอร์ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ น ามาใช้ จั ด งาน รวมทั้ ง
ออกแบบ ดาเนินการผลิต โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของอาคารที่จัดงานและส่ง
มอบชิ้นงาน (ถ้ามี) ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดหลังสิ้นสุดการจัดงาน พร้อมหลักฐาน
การส่งมอบ
(7) จัดให้มีการอานวยความสะดวกภายในบริเวณงาน และจัดมาตรการรั กษาความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้ร่วมจัดงานและผู้ร่วมงาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
2) การบริหารจัดการลงทะเบียน
(1) ออกแบบ จัดพิมพ์บัตรเชิญเข้าร่วมงาน จานวน 200 ใบ
(2) จัดทาระบบลงทะเบียนทางออนไลน์
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสาหรับลงทะเบียนหน้างาน
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ผู้บริหาร แขกวีไอพี สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมงาน พร้อม
อานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาจัดงาน
3) การจัดงานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทยออสเตรีย และความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและ
กรุงเทพมหานคร
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(1) นาเสนอแนวความคิดในการจัดพิธีเปิดงาน
(2) ติ ด ต่ อ ประสานงานผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด เตรี ย มสถานที่ แ ละพิ ธี ก ารรับ เสด็ จ อย่าง
สมพระเกียรติ ในกรณีที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มาเป็นประธานเปิดงาน
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
(3) จัดหา Gimmick หรือกิจกรรมประกอบการเปิดงาน โดยมีการนาเสนอแสง สี
เสียง ที่สื่อถึงงานและดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน
(4) จัดทาลาดับพิธีการขั้นตอนในงาน และซักซ้อมทาความเข้าใจก่อนเริ่มงาน
(5) จัดหาพิธีกรที่มีประสบการณ์ สามารถพูดได้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ดาเนิน
รายการตลอดงาน ไม่น้อยกว่า 2 คน
(6) ประสานงานอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทาข่าว
(7) จัดทา VDO Presentation เพื่อใช้ในพิธีเปิดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที
เป็นภาษาอังกฤษ จานวน 1 เรื่อง โดยมีเนื้อหาตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(8) จั ดเจ้ าหน้ าที่ต้ อนรั บ ผู้ บริห าร แขกวีไอพี สื่ อมวลชน ผู้ เข้าร่ว มงาน พร้อ ม
อานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาจัดงาน
(9) บั น ทึ ก วี ดี โ อภาพเคลื่ อ นไหว ภาพนิ่ ง ดิ จิ ต อล และถ่ า ยทอดสดผ่ านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube ตลอดระยะเวลาจัดงาน ตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
(10) จั ด เลี้ ย งอาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม พร้ อ มบริ ก ร ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ส าหรั บ
ผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 100 คน
4) การจัดแสดงนิทรรศการ
(1) ออกแบบ วางผังการจัดแสดงนิทรรศการให้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น มีมิติใน
การนาเสนอดึงดูดความสนใจของผู้ชมงาน โดยต้องนาเสนอในรูปแบบสามมิติ
ก่อนการจัดจ้าง
(2) จัดเตรียมข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ ผลิต จัดพิมพ์ ภาพ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
สาหรับการจัดนิทรรศการ
(3) ออกแบบ ผลิตและติดตั้งนิทรรศการ จานวน 3 โซน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
- การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย
- ความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะระหว่ า งกรุ ง เวี ย นนาและ
กรุงเทพมหานคร
- การเปิ ดตัว หนังสื อเฉลิ มฉลองความสั มพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี
ไทย-ออสเตรีย
(4) จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
(5) จัดหาเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลประจาบูทนิทรรศการ วันละไม่น้อยกว่า 4 คน พร้อม
จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดระยะเวลาจัดงาน
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5) การจัดเยี่ยมชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในวันเปิดงาน
(1) จัดหายานพาหนะ นาเยี่ยมชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์
(2) จัดหามัคคุเทศน์ จานวน 2 คน ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นาเยี่ยมชมสถานที่สาคัญต่างๆ รอบเกาะรัต นโกสินทร์ หรือตามเส้นทางที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
(3) จัดทาแผ่นพับ เพื่อแสดงแผนที่ส ถานที่ส าคัญๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และ
เส้นทางการเยี่ยมชม จานวน 100 ชุด
6) การจัดงานเลี้ยงอาหารค่า
(1) จัดเลี้ยงอาหารค่าสาหรับผู้ร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 50 คน ตามสถานที่ที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด
(2) จัดหานักดนตรีบรรเลงเพลง ตลอดระยะเวลาอาหารค่า
7) การประสานงานและรับรองผู้แทนต่างประเทศ
(1) จัดหาและรับผิดชอบค่าที่พัก ไม่น้อยกว่า 2 คืน จานวน 2 ห้อง
(2) ประสานงานและอานวยความสะดวก จัดรถรับ -ส่ง จากสนามบิ น-โรงแรมสถานที่จัดงาน ทั้งไปและกลับ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8) ออกแบบ และจัดทาของที่ระลึก จานวน 150 ชุด ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
9) การบันทึกวีดิโอภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่งดิจิตอล
(1) จัดการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมตลอดทั้งวัน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook, Youtube ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(2) บันทึกวีดิโอภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งดิจิตอล ในทุกกิจกรรมตลอดงาน โดย
ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวแยกในแต่ละช่วงกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน การเสวนา
(3) ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวแสดงไฮไลต์ตลอดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที
10) รื้อถอน จัดเก็บและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมหลักฐานการส่งมอบชิ้นงาน
ที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
9. การยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจัดทารายละเอียดข้อเสนอการออกแบบ ตกแต่งพื้นที่ การบริหารจัดการ และการจัดงาน
ตามรู ป แบบกิจ กรรมที่ กาหนด โดยเสนอเป็นราคารวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ แล้ ว ประกอบด้ว ย
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนองาน เนื้อหาและการออกแบบภาพงาน
ทั้งหมด แผนในการทางาน แนวทางการทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของ
ผู้เสนอราคา
10. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
10.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
10.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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10.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
10.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
10.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
10.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
10.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
10.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
10.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกาหนด
10.11 ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
10.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
10.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
10.14 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ตกแต่งพื้นที่ รวมทั้งบริหาร
จัดการ การจัดงาน นิทรรศการและงานแสดง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,500,000.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและทาสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดย
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรั บรองผลงานหรือสาเนาสัญญาหรือสาเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบ
การพิจารณา
11. เอกสารการส่งมอบผลงาน
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการส่งมอบรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามที่ระบุในขอบเขตการดาเนินงานตาม
ทั้งหมดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก่
11.1 การออกแบบแนวความคิดการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน และผังการจัดงาน
11.2 การออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งพื้นที่นิทรรศการ กิจกรรม สาหรับการจัดงาน
11.3 การจัดกิจกรรมภายในงาน
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11.4 การบริหารจัดการระบบลงทะเบียน สาหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและเข้าร่วมงาน
11.5 งานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.6 การจัดทาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
11.7 การประสานงานและรับรองวิทยากรไทยและต่างประเทศ
11.8 การจัดพาหนะ
11.9 การบริหารจัดงานและดูแลพื้นที่ การดูแลความสะอาด การรื้อถอนโครงสร้างอุปกรณ์การจัด
งานและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานทั้งหมด
11.10 การจัดทา VDO และถ่ายภาพ
11.11 งานอื่นๆ
11.12 รายงานเนื้อหาสรุปผลการจัดงานรวม
12. การจ่ายเงินค่าจ้าง
12.1 ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างทั้งสิ้น โดยมี
เงื่อนไขการขอเบิกฯ การวางหลักประกันเงินค่าจ้าง (เงินสด/เช็ค/หนังสือค้าประกัน/พันธบัตรรัฐบาล) และการ
หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด (ดูรายละเอียดตาม “เงื่อนไขหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและ
เงื่อนไขการว่าจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์”)
12.2 การจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งจ่าย 2 งวด เมื่อผู้เสนอราคาได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติได้ครบถ้วนตามขอบเขต
งานและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวมถึงได้ส่งมอบงานตามสิ่งที่ต้องส่งมอบงาน
ตามข้อ 11.1 -11.11 ในรูปแบบสิ่ งพิ ม พ์ พร้อมไฟล์ ข้ อมูล บัน ทึ กลงบนแผ่ น DVD หรือ
แฟ้ ม ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภายใน 120 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงาน
เนื้อหาสรุปผลการจัดงานรวม ตามข้อ 11.12 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึกลง
บนแผ่ น DVD หรื อ แฟ้ ม ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภายใน 180 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนาม
ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาจะคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการดาเนินงานได้ตรง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และคาดว่ า จะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ว่ า จ้ า ง ซึ่ ง อาจไม่ ใ ช่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ คณะกรรมการ
จะพิจารณารายละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อกาหนดงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
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โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
14. เงื่อนไขอื่นๆ
14.1 ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ จากการปฏิบัติงานนี้ ตาม
สัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่ง
มอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใด
หรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช
14.2 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจาก สนช. ไว้เป็นความลับ และต้อง
ไม่นาเอกสารหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
สนช.
15. ผู้ประสานงาน
นายกนช รัติวานิช
ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 601
อีเมล์ kanoch@nia.or.th
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