ขอบเขตของงาน
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
-------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
กรุ งเทพมหานครในฐานะองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตระหนั ก ถึงความส าคั ญ ของการส่ งเสริม การ
ท่ องเที่ ย ว ซึ่งเป็ น กลไกหลั ก ส าคั ญ อี กประการหนึ่ ง ในการช่ ว ยสนั บ สนุ น การรัก ษาเสถีย รภาพและขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ จึ ง ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ยกระดับการท่อ งเที่ยววิถีถิ่นสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ นาไปสู่การสร้าง
กิจกรรมและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ขณะเดียวกันยัง
ได้ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้และผลักดันด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า Bangkok
Brand ที่มีชื่อเสี ย งและมีคุณ ภาพสู่ ตลาดโลก พร้อมดาเนินการผลักดันกลุ่ มผู้ ประกอบการภายใต้การส่ งเสริม
เศรษฐกิจ ชุมชนอย่ างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ กรุงเทพมหานครเป็นเมื องแห่ งโอกาสและมีศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด้าน
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ เพื่อผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จัก
และเป็น จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งสร้างการรับรู้และผลักดันด้านการตลาดผลิตภัณ ฑ์
ชุมชน สินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม
ของกรุงเทพมหานคร
2. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบั ญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงานของ
หน่ ว ยงานของรัฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ ผู้ ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็น...
………………………………………

.……………………………………….

…………………………………….

(นางสาวธนัตถ์ชวนันทน์ รัตนมนตร์)

(นางสาวจีรวรรณ ขจรกีรติกุล)

(นางสาวศิริวิมล ขันลุน)

-22.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ้ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ยอมขึ้ นศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการ สารคดีสั้น สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ หรือมี
ผลงานประเภทเดียวกับงานจ้างนี้ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของ
กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ไม่ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่ นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. รายละเอียดขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการออกแบบและผลิตรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร (บรรยายซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ) ความยาว 3 - 5 นาที
จานวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาสอดแทรกการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้อง
กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
3.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดาเนินการทั้งหมดโดยละเอียด ตลอดจนขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้กรุงเทพมหานครพิจารณา

3.1.2 ผู้รับจ้าง...
………………………………………
(นางสาวธนัตถ์ชวนันทน์ รัตนมนตร์)

.……………………………………….
(นางสาวจีรวรรณ ขจรกีรติกุล)

…………………………………….
(นางสาวศิริวิมล ขันลุน)

-33.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องนาเสนอประเด็นเนื้อหา รูปแบบ และวิธีนาเสนอการจัดทารายการแนะนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการ
ดาเนินงานของกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบก่อนการผลิตและเผยแพร่ทุกครั้ง
3.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้บรรยาย หรือผู้ดาเนินรายการ โดยใช้ Blogger/Influencer ที่
ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง บันทึกเสียงประกอบการผลิตรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร โดยต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหาที่ผลิต พร้อมจัดทาบรรยายซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษประกอบในรายการที่ผลิตทุกตอน
3.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องไม่นา หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด หรือผลงานอื่นใดของหน่วยงานราชการ
หรือเอกชนซึ่งได้ผลิตไว้ หรือออกอากาศก่อนหน้านี้มาดัดแปลงเป็นผลงาน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
และมีการดาเนินคดีเกิดขึ้นต้องเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งทางแพ่งและอาญา
3.1.5 การผลิตรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า
Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ต้องมีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ มีภาพที่ชัดเจน สวยงาม มีการตัดต่อ
ลาดับภาพที่ดีและเข้าใจง่าย การบันทึกเสียงที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในระบบ Full HD มีการใช้เอฟเฟคต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
3.1.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องภาพ หรือข้อความที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ในกรณีต้องใช้ภาพหรือข้อความที่มีลิขสิทธิ์ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะ
ดาเนินการเผยแพร่ หากมีการฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าลิขสิทธ์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
3.1.7 รูปแบบและเนื้อหาของรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด
3.2 ผู้รับจ้างต้องนาเสนอแผนการเผยแพร่รายการที่ผลิตผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดให้
กรุงเทพมหานครทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบได้
3.3 ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานครที่ผลิต ผ่านสื่อออนไลน์ จัดกิจกรรมพิเศษแบบออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการรับชมรายการฯ บริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และ Social Media ตลอดระยะเวลา
ที่ดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
3.3.1 เผยแพร่รายการที่ผลิตทาง YouTube ที่มียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน
ไม่น้อยกว่า 2 channel จานวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และมียอด View ในแต่ละ channel ไม่น้อยกว่า 100,000 View
3.3.2 เผยแพร่รายการที่ผลิตทาง Website ชั้นนาด้านการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงและมีผู้เข้าชม
ไม่น้อยกว่า 200,000 เพจวิว ไม่น้อยกว่า 3 Website จานวนไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง และมียอด View รวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 100,000 View
3.3.3 เผยแพร่รายการที่ผลิตทาง Fanpage Facebook ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ที่มี
ผู้ติดตาม ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ราย ไม่น้อยกว่า 4 Fanpage จานวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และมียอด View รวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 100,000 View
3.5 ผู้รับจ้าง...
………………………………………

.……………………………………….

…………………………………….

(นางสาวธนัตถ์ชวนันทน์ รัตนมนตร์)

(นางสาวจีรวรรณ ขจรกีรติกุล)

(นางสาวศิริวิมล ขันลุน)

-43.4 ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า
Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ที่ผลิตทั้งหมดทางสื่อออนไลน์ (YouTube, Website, Fanpage Facebook)
ตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด
3.5 ผู้รับจ้างต้องติดตามประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประชาสัมพั นธ์
ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยต้องเสนอรูปแบบ หรือวิธีการในการประเมินผลให้กรุงเทพมหานคร
พิจารณาเห็นชอบก่อน
3.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานผลการเผยแพร่รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ตามที่กรุงเทพมหานคร
กาหนด โดยจัดทาในรูปแบบเอกสารรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย จานวน 1 เดือน/ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน
แผ่น CD ROM จัดส่งภายใน 3 วันทาการของเดือนถัดไป
3.5.2 ผู้รับ จ้างต้องจัดทารายงานสรุป ผลการดาเนินกิจกรรมประชาสั มพันธ์ด้านมหานคร
เศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยจัดทาในรูปแบบเอกสารรายงานผลการดาเนินงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน จาแนกเป็น
รายเดือนและสรุปภาพรวมตลอดระยะเวลาดาเนินกิจกรรมฯ ส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน
แผ่น CD ROM จัดส่งภายใน 3 วันทาการนับจากวันสิ้นงวด
3.6 สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของโครงการตกเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร
3.7 ในการดาเนินการทุกขั้นตอน ต้องผ่านความเห็นชอบจากสานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ตลอดระยะเวลา
ดาเนินงาน รวมทั้งผลสืบเนื่องทั้งก่อนและหลังดาเนินการด้วย กรณีมีข้อสงสัยให้ถือคาวินิจฉัยของกรุงเทพมหานคร
เป็นข้อยุติ
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเหมารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด โดยไม่สามารถ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อื่น ได้อีก ราคาที่เสนอต้องกาหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาจะถอนการเสนอราคามิได้
4.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
4.3 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลัก
และน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
4.3.1 ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
4.3.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นๆ กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80 โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนตามสัดส่วน 100 คะแนน ดังนี้
1.ประสบการณ์...
………………………………………

.……………………………………….

…………………………………….

(นางสาวธนัตถ์ชวนันทน์ รัตนมนตร์)

(นางสาวจีรวรรณ ขจรกีรติกุล)

(นางสาวศิริวิมล ขันลุน)

-5ข้อพิจารณา
เกณฑ์การให้
ค่าคะแนน
1. ประสบการณ์ 1.1 ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องของผู้ยื่นข้อเสนอ (5 คะแนน) พิจารณาจาก
10
และผลงาน
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (5 คะแนน)
ที่ผ่านมา
ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี (3 คะแนน)
1.2 ผลงานที่ผ่านมา (5 คะแนน) พิจารณาจาก
มีการแสดงตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)
ไม่มีการแสดงตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง (0 คะแนน)
2. แนวคิดหลัก 2.1 แนวคิดในการออกแบบและผลิตรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
25
ในการออกแบบ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร
และผลิตรายการ (5 คะแนน) พิจารณาจาก
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ด้ านมหานครแห่ ง เศรษฐกิ จ และ
การเรียนรู้ และนโยบายของกรุงเทพมหานคร (5 คะแนน)
ไม่ส อดคล้องกับ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่ งเศรษฐกิจและ
การเรียนรู้ และนโยบายของกรุงเทพมหานคร (0 คะแนน)
2.2 รูปแบบการดาเนินรายการ (20 คะแนน) พิจารณาจาก
- ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารที่สร้างสรรค์/เข้าใจง่าย (5 คะแนน)
- มีเทคนิคในการนาเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม (5 คะแนน)
- มีผู้บรรยาย หรือผู้ดาเนินรายการ โดยใช้ Blogger/Influencer ที่ได้รับ
ความนิยมและมีชื่อเสียง (5 คะแนน)
- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ (5 คะแนน)
3. ประสิทธิภาพ 3.1 แผนงานและขั้นตอนการดาเนินงานตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ในการนาเสนอ ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ (10 คะแนน)
รายละเอียด/
25
3.2 แผนการเผยแพร่รายการที่ผลิตทาง YouTube Website และ Fanpage
ขั้นตอนการ
Facebook รวมทั้งสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ (10 คะแนน)
ดาเนินการ
3.3 วิธีการประเมินผลการเผยแพร่รายการ (5 คะแนน)
4. ความนิยมของ 4.1 ความนิยมของสื่อออนไลน์ในช่องทางที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางสื่อ
(YouTube Website และ Fanpage Facebook) เช่น จานวนผู้ติดตาม
ออนไลน์
จานวนผู้เข้าชม และการเข้าถึงสื่อออนไลน์ เป็นต้น (20 คะแนน)
35
ที่ใช้สื่อสาร
4.2 ช่องทาง YouTube Website และ Fanpage Facebook ที่ใช้เผยแพร่
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ (15 คะแนน)
5. ข้อเสนออื่นๆ ข้อเสนออื่นๆ นอกเหนือจาก TOR ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ (5 คะแนน)
5
* ผู้เสนอราคาต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่านเกณฑ์พิจารณา คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
ที่สิ้นสุด ผู้เสนอราคาจะฟ้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
4.3.ผู้เสนอ...
………………………………………
(นางสาวธนัตถ์ชวนันทน์ รัตนมนตร์)

.……………………………………….

…………………………………….

(นางสาวจีรวรรณ ขจรกีรติกุล)

(นางสาวศิริวิมล ขันลุน)

-64.4 ผู้เสนอราคาต้องมานาเสนอ (Present) ข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยกาหนดเวลาการนาเสนองานไม่เกิน 30 นาที/ราย
และต้องนารูปเล่มข้อเสนอด้านเทคนิคมานาเสนอประกอบการพิจารณา จานวน 3 เล่ม พร้อมด้วยไฟล์ผลงานที่
เคยจัดทา ประกอบด้วย
4.4.1 ผลงานการผลิตรายการที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับงานที่จ้างในรูปแบบของ DVD ย้อนหลัง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวันที่เสนอราคา
4.4.2 ตัวอย่างรูปแบบรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า
Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ความยาว 3 - 5 นาที ประกอบด้วย ไตเติ้ลรายการ เนื้อหา เครดิตท้ายรายการ
และตัดต่อใส่ดนตรีประกอบให้สมบูรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ตอน นาเสนอในรูปแบบ DVD
5. การส่งมอบงาน
ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งด าเนิ น การตามขอบเขตการด าเนิ น งานในแต่ ล ะงวดให้ แ ล้ ว เสร็จ ทั้ งหมด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ดังนี้
1.1 แนวคิดและรูปแบบรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร
1.2 แผนงานและขั้น ตอนการดาเนินงานตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่ ง
เศรษฐกิจและการเรียนรู้
1.3 แผนการเผยแพร่รายการที่ผลิตทาง YouTube Website และ Fanpage Facebook
รวมทั้งสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ
1.4 แผนและรูปแบบวิธีการประเมินผล
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารตามข้อ 1.1 - 1.4 จานวน 2 ชุด พร้อม CD ROM จานวน 2 ชุด
งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ดังนี้
2.1 รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand
ของกรุงเทพมหานคร (บรรยายซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ) ความยาว 3 - 5 นาที จานวน 1 เรื่อง
2.2 บทรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok
Brand ของกรุงเทพมหานคร ที่ดาเนินการผลิต พร้อมระบุชื่อตอน วัน เวลา และช่องทางสื่อออนไลน์ทเี่ ผยแพร่
2.3 เอกสาร หรือหลักฐานแสดงช่องทางสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่รายการ
2.4 รายงานผลการเผยแพร่รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารตามข้อ 2.1 - 2.4 จานวน 2 ชุด พร้อม CD ROM จานวน 2 ชุด
งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ดังนี้
3.1 รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand
ของกรุงเทพมหานคร (บรรยายซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ) ความยาว 3 - 5 นาที จานวน 1 เรื่อง
3.2 บทรายการ...
………………………………………
(นางสาวธนัตถ์ชวนันทน์ รัตนมนตร์)

.……………………………………….

…………………………………….

(นางสาวจีรวรรณ ขจรกีรติกุล)

(นางสาวศิริวิมล ขันลุน)

-73.2 บทรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok
Brand ของกรุงเทพมหานคร ที่ดาเนินการผลิต พร้อมระบุชื่อตอน วัน เวลา และช่องทางสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่
3.3 เอกสาร หรือหลักฐานแสดงช่องทางสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่รายการ
3.4 รายงานผลการเผยแพร่รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารตามข้อ 3.1 - 3.4 จานวน 2 ชุด พร้อม CD ROM จานวน 2 ชุด
งวดที่ 4 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ดังนี้
4.1 บทรายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า Bangkok
Brand ของกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุชื่อตอน วัน เวลา และช่องทางสื่อออนไลน์ที่ดาเนินการเผยแพร่
4.2 เอกสาร หรือหลักฐานแสดงช่องทางสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่รายการ
4.3 รายงานสรุปผลการเผยแพร่ รายการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร ตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรีย นรู้ ฉบั บ สมบู ร ณ์ โดยจั ดทาในรูปแบบเอกสารรายงานประเมิน ผลการดาเนิ นงานที่ มีรายละเอียด
ครบถ้วน จาแนกเป็นรายเดือนและสรุปภาพรวมตลอดระยะเวลาดาเนินกิจกรรมฯ
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารตามข้อ 4.1 - 4.3 จานวน 2 ชุด พร้อม CD ROM จานวน 2 ชุด
6. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งมอบงานตาม
ขอบเขตการดาเนินงาน งวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่ง มอบงานตาม
ขอบเขตการดาเนินงาน งวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งมอบงานตาม
ขอบเขตการดาเนินงาน งวดที่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งมอบงานตาม
ขอบเขตการดาเนินงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานครบถ้วน ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว
7. การปรับผู้รับจ้าง
กรณีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง หรือส่งมอบงานล่าช้า
กว่าที่กาหนดในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ 0.01 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบงานแต่ละงวดจนถึงวันที่
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างจนถูกต้องครบถ้วน
8. ระยะเวลา...
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-88. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน ๒563
9. วงเงินในการจัดหา
วงเงิน งบประมาณ 1,905,400 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2224 4684
E-mail : prbmanews@gmail.com
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