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ข้อกำหนดกำรจ้ำงผลิตวีดิทัศน์สำรคดีในรูบแบบ DVD
ในงำนประชุมวิชำกำรรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล ปี ๒๕๕๗
๑. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
๑.๑ กำหนดลักษณะรูปแบบ (Theme) ตลอดจนข้อควำม บทบรรยำยต่ำงๆ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ที่ป รำกฏในวีดิ ทั ศน์ ส ำรคดี ควำมยำวกำรน ำเสนอประมำณตอนละ ๑๕-๑๘ นำที จำนวน ๖ ตอน
๗ สถำนที่ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของงำนและเนื้อหำที่คณะทำงำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดลกำหนด
๑.๒ กำหนดขั้นตอน กระบวนกำรผลิตที่เหมำะสมตำมระยะเวลำที่กำหนด
๑.๓ ควบคุม กำรผลิ ต เตรี ย มกำรวำงแผนกำรผลิ ต ส ำรวจพื้นที่ถ่ำยทำจำกสถำนที่ศึกษำดูงำน ๖ แห่ ง
ดังนี้ ๑) โรงพยำบำลมหำรำช นครรำชสีมำ ๒) โรงพยำบำลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๓) คณะแพทยศำสตร์
ศิ ริ ร ำชพยำบำล ๔) คณะเทคนิ ค กำรแพทย์ มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล ๕) คณะแพทยศำสตร์ จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และ ๖) โรงพยำบำลเทพธำรินทร์

๑.๔ ประสำนงำนกับคณะทำงำนเพื่อกำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรนำเสนอเนื้อหำให้เปนนไปในทิศทำง
เดียวกัน
๑.๕ จัดทำข้อเสนอบทและสคริป ทั้ง ๖ สถำนที่ เปนนภำษำอังกฤษและภำษำไทยให้คณะทำงำนพิจำรณำ
ก่อนที่จะเริ่มกำรผลิต
๑.๖ ดำเนินกำรถ่ำยภำพ/ถ่ำยทำนอกสถำนที่ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบสำหรับนำไปตัดต่อประกอบในวีดิทัศน์
๑.๗ คัดเลื อกภำพนิ่ ง ภำพเคลื่ อนไหวรวมถึงภำพคอมพิว เตอร์กรำฟฟิกเพื่อประกอบกำรนำเสนออย่ำง
เหมำะสม
๑.๘ จัดหำผู้บรรยำย เพื่อประกอบกำรผลิตวีดิทัศน์สำรคดีอย่ำงเหมำะสม
๑.๙ ดำเนินกำรตัดต่อ ภำพ เสียง กรำฟฟิก เพื่อประกอบวีดิทัศน์สำรคดีอย่ำงเหมำะสม
๑.๑๐ จัดทำวีดิทัศน์สำรคดีในรูปแบบ DVD พร้อมจัดทำหน้ำปกวีดิทัศน์สำรคดี บรรจุซองหรือกล่องให้
เรียบร้อยจำนวน ๖ สถำนที่ สถำนที่ละ ๕ สำเนำ (๑ ตอน ต่อ ๑ สถำนที่) ภำยในวันที่ ๒๕ มกรำคม
๒๕๕๗
๑.๑๑ ดำเนินกำรรวบรวมวีดิทัศน์สำรคดี จำนวน ๖ ตอน ตัดต่อลงใน DVD จำนวน ๑ แผ่น
๑.๑๑ จัดทำวีดิทัศน์สำรคดีในรูปแบบ DVD ที่ได้รวบรวมวีดิทัศน์สำรคดีจำนวน ๖ ตอนแล้วให้ สวรส. พร้อม
จัดทำหน้ ำปกวีดิทัศน์ ส ำรคดี บรรจุซองหรือกล่ องให้ เรียบร้อย จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยนำส่ ง สวรส.
จำนวน ๑๐๐ ชุด และนำส่งที่ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน ๕๐๐ ชุด ภำยในวันที่
๒๕ มกรำคม ๒๕๕๗
๑.๑๒ ผู้รับจ้ำงต้องลงพื้นทีศ่ ึกษำดูงำนฯ จำนวน ๖ สถำนที่ เพื่อถ่ำยภำพนิ่ง บรรยำกำศ และผู้เข้ำร่วมประชุมฯ
ในวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๗ และนำภำพที่ถ่ำยได้ ตัดต่อ ประมวลภำพ บรรยำกำศกำรลงพื้นที่ศึกษำดู
งำน ๙ แห่งพร้อมดนตรีประกอบลงใน DVD
๑.๑๓ ส่งมอบ DVD ที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วตำมข้อ ๑.๑๒ ให้ผู้ว่ำจ้ำงจำนวน ๕ ชุด สำหรับนำเสนอในงำนเลี้ยง
ในวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๗
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๒. ข้อกำหนดอื่นๆ
๒.๑ รำคำที่เสนอประกอบด้วยรำคำที่รวมค่ำดำเนินกำรทุกขั้นตอน โดยรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องทั้งปวงแล้ว
๒.๒ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไข ปรับปรุงงำนผลิต วีดิทัศน์สำรคดี ให้เปนนไปตำมที่ สรวส. กำหนดจึงจะส่งมอบงำน
ดังกล่ำว และหำกชิ้นงำนผลิตไม่สมบูรณ์ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์เปนนที่พอใจก่อนส่งมอบ
งำน
๒.๒ ผู้รับจ้ำงต้องเก็บรักษำ File งำนไว้สำหรับกำรเรียกใช้ File สวรส. เปนนระยะเวลำอย่ำงน้อย ๓ เดือน
๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบวีดิทัศน์สำรคดีแล้ว และพบว่ำวีดิทัศน์สำรคดีมีปัญหำขัดข้องไม่สำมำรถใช้งำน
ได้หรือมีข้อมูลผิดพลำด สวรส. มีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ รับจ้ำงดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง หรือผลิตใหม่ตำม
เห็นสมควร
๒.๔ ในกำรดำเนิ น กำรผลิ ต วีดิ ทัศน์ ส ำรคดี ต้ องเปนน ไปตำมขอบเขตงำนจ้ ำงและคณะกรรมกำรเห็ น ชอบ
ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือกำรพิจำรณำของกรรมกำรเปนนที่สิ้นสุด
๒.๕ ลิขสิทธิ์ของงำนที่เกิดขึ้นทุกรำยกำรเปนนของ สวรส. ซึ่ง สวรส. สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ใน
ช่องทำงอื่นๆ ได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไข
๒.๖ ภำพ เสียงบรรยำย เสียงประกอบ เสียงดนตรีประกอบ หรืออื่นๆ ของบุคคล บริษัท องค์กำรของรัฐ
หรือเอกชนใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยมำปรำกฏในสื่อวีดิทัศน์สำรคดีที่ผู้รับจ้ำง
ดำเนินกำรผลิตให้แก่ สวรส. ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรขออนุญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนนำมำใช้
สวรส. จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหำกมีกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
๒.๖ ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรจัดส่งวีดิทัศน์สำรคดี ในรูปแบบ DVD ตำมจำนวนและรำยละเอียดข้อกำหนดกำรจ้ำง
โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งเปนนควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งหมด
๒.๗ หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมข้อกำหนดกำรจ้ำง สวรส. สำมำรถยกเลิกสัญญำได้
๓. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
๓.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเปนนผู้ที่มีประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนสื่อ/ด้ำนกำรผลิตสำรคดีไม่น้อยกว่ำ ๒ ผลงำน
๓.๒ ผู้เสนอรำคำต้องแสดงเอกสำรสัญญำ หรือหนังสือรับรองผลงำนซึ่งเปนนคู่สัญญำโดยตรงที่มีวงเงินกำร
จ้ำงไม่ต่ำว่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันยื่นเอกสำรใบเสนอรำคำ อย่ำงน้อย ๒ ผลงำน
๔. กำหนดเวลำที่ส่งมอบงำน ภำยใน วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๗
รำยละเอียดงำน
ระยะเวลำ
วำงแผนลงพื้นที่จัดทำข้อมูล และจัดทำข้อเสนอโครงร่ำงบทวีดิทัศน์ ตุลำคม - พฤศจิกำยน
สำรคดีและสคริป ทั้ง ๖ ตอน เปนนภำษำอังกฤษและภำษำไทย
นำเสนอผลงำน และปรับแก้ไข
มกรำคม ๒๕๕๗
ส่งผลงำนฉบับสมบูรณ์
มกรำคม ๒๕๕๗
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๕. กำรส่งมอบงำนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำง
ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรออกแบบและแก้ไขชิ้นงำนให้แล้วเสร็จ และส่งมอบชิ้นงำนที่เสร็จสมบูรณ์เปนนไป
ตำมข้อกำหนดกำรจ้ำง ดังนี้
๑.

ส่งมอบวีดิทัศน์สำรคดีในรูปแบบ DVD พร้อมจัดทำหน้ำปกวีดิทัศน์สำรคดี บรรจุ ซองหรือกล่องให้
เรี ยบร้อยจ ำนวน ๖ สถำนที่ สถำนที่ล ะ ๕ ส ำเนำ (๑ ตอน ต่อ ๑ สถำนที่) ภำยในวันที่ ๒๕ มกรำคม
๒๕๕๗
๒. ส่งมอบวีดิทัศน์สำรคดีในรูปแบบ DVD ที่ได้รวบรวมวีดิทัศน์สำรคดีจำนวน ๖ ตอนแล้วให้ สวรส. พร้อม
จัดทำหน้ำปกวีดิทัศน์สำรคดีบรรจุซองหรือกล่องให้เรียบร้อย จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยนำส่ง สวรส. จำนวน
๑๐๐ ชุด และน ำส่ งที่ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิล ด์ จำนวน ๕๐๐ ชุด ภำยในวั นที่ ๒๕
มกรำคม ๒๕๕๗
๓. ส่งมอบ DVD ที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วตำมข้อ ๑.๑๒ ให้ผู้ว่ำจ้ำงจำนวน ๕ ชุด สำหรับนำเสนอในงำนเลี้ยง
ในวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๗
และ สวรส. จะดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงรับงำนเรียบร้อยแล้ว

วันเพ็ญ ทินนำ
(นำงวันเพ็ญ ทินนำ)
ผู้ออกข้อกำหนดกำรจ้ำง

