ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การจ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
________________________________________
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ จะจัดจ้างผู้ ทาสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบสื่อโซเชียลเพื่อเผยแพร่ความรู้และสื่อสารเรื่องที่จาเป็นไปยังสมาชิกราชวิทยาลัย ทันตแพทย์ทั่วไป
และประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคา
กลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บ การยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ท าสั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ไว้ชั่ว คราวเนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ ของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาในครั้งนี้
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
10. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
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ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางด้วยตนเอง ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สานักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 12 อาคาร
ทั น ตแพทยศาสตร์ เ ฉลิ ม นวมราช 80 คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เขตปทุ ม วั น
กรุ ง เทพมหานคร โดยผนึ ก ซองและจ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธานคณะกรรมก าหนดราคากลางและก าหนด
ข้อกาหนดขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องเป็น
ความจริงทุกประการ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็น
ต้นไป ณ สานักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช
80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaident.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2951-0420-1 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตของงาน (Tems Of Reference : TOR)
การจัดจ้างดาเนินงานจัดทาสื่อโซเชียลชุดความรู้ทางทันตกรรม
(ความยาว จานวน 60 ตอน)
โดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็น “ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย” และอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีหน้าทีส่ ่วนหนึ่งในการดาเนินการเรื่องการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มี
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ วิชาชีพ
ทันตกรรมให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ท างวิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ กั บ สถาบั น ฝึ ก อบรม สมาคมหรื อ ชมรมต่ า ง ๆ ในวิ ช าชีพ
ทันตกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จะดาเนินการจัดทาสื่อ โซเชียลเพื่อเผยแพร่ความรู้
และสื่อสารเรื่องที่จาเป็นไปยังสมาชิกราชวิทยาลัย ทันตแพทย์ทั่วไป และประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ผ่านทาง สื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดาเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
1. มีบทบาทและเป็นที่รู้จักในสังคมไทย
2. เป็นคลังความรู้ด้านวิชาการให้กับทันตแพทย์
3. เผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. ผู้รับจ้างที่ดาเนินการผลิตงานต้องเป็นคณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีผลิตรายการ
หรือรับจ้างผลิตสื่อโซเชียล มีความรู้และประสบการณ์ในงานลักษณะดังกล่าว
2. ผู้รับจ้างต้องมีคณะกรรมการ ทีมงานถ่ายทารายการที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒนา
เนื้อหาและผลิตสื่อโซเชียล ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตสื่อโซเชียลสาหรับเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์มีเครื่องมือ มีอุปกรณ์ในการถ่ายทาสาหรับตัดต่อและผลิต
งานที่ทันสมัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3. ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
4. ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้รับจ้าง ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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5. ผู้รับจ้างต้องมีตัวอย่าง หรื อผลงานการผลิตรายการหรือ จัดทาสื่อโซเชียลในลักษณะเดียวกับ
งานของราชวิทยาลัยหรือใกล้เคียง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว
ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือใบสั่งจ้างอย่างน้อย 1 ผลงานและเป็นสัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน แสดงแก่
ราชวิทยาลัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ผู้รับจ้างต้องสามารถดาเนินการจัดทาแผนงานการผลิต และดาเนินการผลิต งาน ภายใต้การ
พิจารณาจากคณะกรรมการ และเงื่อนไขข้อกาหนดของราชวิทยาลัย
คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาผลงาน ดังนี้
1. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบและผลิตผลงาน ตามเนื้อหาข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ที่ร าชวิทยาลั ย กาหนด โดยผลงานที่เสร็จสมบูร ณ์ จ ะเป็ น สื่ อ Infographic และคลิ ปวีดีโ อ ซึ่งเกิดจากการ
ออกแบบดีไซน์ และถ่ายทา จานวนทั้งสิ้น 60 ตอน โดยต้องสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ
สร้างการจดจา ภายใต้เนื้อหาสาระความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
2. ผู้รับจ้างต้องผลิตสื่อโซเชียล โดยให้มีแนวทางการผลิตสื่อ ดังนี้ แนวคิด เป็นผลงานที่นาเสนอสาระ
ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ สาหรับทุกกลุ่มวัย รูปแบบเป็นผลงานให้ความรู้ที่ผ่านการดาเนินเรื่องด้วยตัวละคร
พิธีกร หรือกราฟิค อนิเมชั่น ตามความเหมาะสม ให้ทั้งสาระและความบันเทิง สนุกสนานน่าติดตาม สามารถ
รับชมได้ทุกเพศทุกวัย
3. ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งออกแบบจั ด ท าหรื อ จั ด หาชื่ อ งาน โลโก้ ง าน และเพลงประกอบ เสนอ
คณะกรรมการกาหนดราคากลางและกาหนดข้อกาหนดขอบเขตของงาน (TOR) พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ
4. ผู้รับจ้างต้องออกแบบ Mascot เพื่อสื่อถึงสาขาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
5. ผู้ รั บ จ้ างต้องน าเนื้ อหาข้อมูล ที่ได้รับจากคณะกรรมการ ไปดาเนินการร้อยเรียงเรื่องราว และ
ออกแบบวิธีการนาเสนอให้ออกมาเป็นตอน ๆ ที่ชวนติดตาม ในรูปแบบแผนงาน เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบและอนุมัติก่อนดาเนินการถ่ายทา
6. ผู้รับจ้างต้องผลิตงานโดยใช้ภาพจริง กราฟฟิก และหรือ Animation ประกอบ รวมถึงการถ่ายทา
นอกสถานที่ในกรณีที่จาเป็ น ตามความหมาะสม หรือใช้เทคนิคการถ่ายทาอื่นมาประกอบได้ ให้ สื่อมีความ
ทันสมัย
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