ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่ อ โครงการ..จ างออกแบบ, ตกแต งสถานที่ และสื่ อสารแนวคิ ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ดานหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
/โครงการจัดการประชุมวิชาการ สวรส. รหัส ๖๒๓๐๔๐๔
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน)
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกอบดวย
รายละเอียด
๑. ออกแบบแนวคิ ดหลั กในการตกแต งสถานที่และสื่ อสารแนวคิ ดการประชุ มฯ และ
วางแผนการดําเนินงาน
๑.๑) รวมประชุมและศึกษาทําความเขาใจขอบขายงานและเปาหมายการสื่อสาร
ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม
๑.๒) ออกแบบแนวคิดหลัก (Creative concept) ของการตกแตงสถานที่ ให
สอดคลองกับแนวคิดหรือเปาหมายการสื่อสารของการประชุม ตรงตามวัตถุประสงคและ
กลุมเปาหมายในการสื่อสาร โดยมีความนาสนใจ/โดดเดน หรือเปนไปตามที่ สวรส. กําหนด
โดยการออกแบบองคประกอบในสวนตางๆ และการออกแบบการจัดสรรพื้นที่/ผังงานใน
การจัดวางสิ่งตางๆ ใน ๓ จุดคือ
๑) บริเวณหนาหองประชุมใหญ (หองประชุมวายุภักษ ๖-๗ ชั้น ๕) สําหรับ
การตกแตงเปนหนางาน ถายภาพเพื่อการตอนรับ ลงทะเบียน และประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ รวมทั้งใชรับประทานอาหารวางสําหรับผูรวมประชุม
๒) บริเวณหนาหองประชุมยอย (BB ๒๐๗ - BB ๒๑๒ ชั้น ๒) สําหรับให
ขอมูลรายละเอียด/สาระสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมที่กําหนด
๓) บริ เ วณหน าห องประชุมออดิทอเรีย ม ชั้น ๓ เพื่อใชตกแตงและใหการ
ตอนรับสื่อมวลชน/ผูรวมประชุม และเปนจุดการใหสัมภาษณของวิทยากรแกสื่อมวลชน
ทั้งนี้การออกแบบ การตกแตงจุดตางๆ ดั งกลาว ตองมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดของพื้นที่สถานที่โดยรวม โดยสถานที่จัดงานคือ ศูนยประชุมวายุภักษ
โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ ศูนยราชการเฉลิมพระ
เกี ย รติ ฯ ถนนแจ งวัฒ นะ และให สวรส. พิจ ารณาอนุมัติงานออกแบบแนวคิดงานกอน
ดําเนินการจัดทํากราฟฟคหรือการผลิตตอไป

ราคากลาง
(บาท)
๔๐,๐๐๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
๒. จัดทํางานกราฟฟคและงานโครงสรางตกแตงสถานที่
๒.๑) จัดทํางานกราฟฟคดีไซนชิ้นงานตางๆ ในทุกสวนประกอบ โดยงานกราฟฟค
ตองมีความเหมาะสม สวยงาม โดดเดน ทั้งนี้ให สวรส. อนุมัติแบบกอนดําเนินการผลิตหรือ
จัดทําโครงสรางงานในลําดับตอไป
๒.๒) ออกแบบและจัดทําโครงสรางงานตกแตงสถานที่ ใหเปนไปตามแนวคิดหลัก
ที่กําหนดและเหมาะสมกับขนาด หรือลักษณะของพื้นที่จัดงาน โดยมีความเพียงพอตอการ
นําเสนอ Key Message หรือสาระสําคัญของเนื้อหาที่ สวรส.กําหนด รวมทั้งโครงสรางงาน
ดังกล าวต องสวยงาม โดดเดน /น าสนใจ จัดสรางดว ยวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม มั่น คง
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาการจัดประชุม ทั้งนี้ให สวรส. อนุมัติรูปแบบกอนดําเนินการผลิต
หรือจัดทําโครงสรางงานจริง โดยใหมีผูควบคุมงานโครงสรางใหเปนไปตามรูปแบบหรือ
แนวคิดการนําเสนอ ตลอดจนควบคุมการติดตั้งรื้อถอนใหมีความปลอดภัย
ทั้งนี้บริเวณที่ตองดําเนินการตกแตงไดแก
๑) บริเวณหนาหองประชุม วายุภักษ ๖-๗ ชั้น ๕
- โดยอยางนอยมีการออกแบบจัดทํา Land Mark จํานวน ๑ จุด บริเวณ
ที่เหมาะสมดานหน างาน/หนาห องประชุม ให มีขนาดและลักษณะที่เ หมาะสม โดดเด น
สวยงาม สามารถมองเห็นไดในระยะไกล/ชัดเจน โดยใชวัสดุที่เหมาะสมและปลอดภัย
- ออกแบบและจัดทํา Photo Backdrop พรอมมีขอมูล/ขอความที่
นาสนใจเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของงานประชุมประกอบ บริเวณดานหนาของหองประชุม
หรือจุดที่เหมาะสมในบริเวณหนางานประชุม อยางนอยจํานวน ๑ ชิ้น ขนาดความยาวรวม
ไมนอยกวา ๑๐-๑๒ เมตร และความสูงไมนอยกวา ๒.๔ เมตร และออกแบบตามแบบที่
สวรส.เห็นชอบ โดยมีความโดดเดน สวยงาม และใชวัสดุที่เหมาะสมและปลอดภัย
๒) บริเวณหนาหองประชุมยอย (BB ๒๐๗ - BB ๒๑๒ ชั้น ๒) ทั้งสองฝง รวม
๒ จุด โดยนําสื่อตามขอ ๑.๗ มาจัดวางและตกแตงใหเหมาะสมและสวยงาม
๓) บริเวณหนาหองออดิทอเรียม ชั้น ๓
- โดยจัดทํา Photo Backdrop หรือ Land Mark จํานวน ๑ จุด ที่สื่อ
ความหมายและแนวคิดของการสื่อสาร หรือเปาหมายของการแถลงขาวงานประชุม ดวย
วั ส ดุ ที่ เ หมาะสมและปลอดภั ย โดยสามารถใช เ ป น พื้ น ที่ ใ ห สั ม ภาษณ ข องผู แ ถลงข า ว/
วิทยากรกับสื่อมวลชนไดอยางสะดวก โดดเดนและสื่อความหมายการแถลงขาวไดอยางดี
โดยสามารถเคลื่ อนย า ยชิ้ น งานมาจากหนาหองประชุมวายุภักษ ๖-๗ ชั้น ๕ หรือผลิต
ชิ้นงานใหมนํามาใชงานได
- จัดใหมีจุดลงทะเบียนสื่อมวลชน
- จัดวางเนื้อหาสื่อ โดยเคลื่อนยายสื่อขอ ๑.๗ และตกแตงใหสวยงามตาม

๒๓๘,๐๐๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
ความเหมาะสม ภายหลังการประชุมยอยแลวเสร็จ มาไวบริเวณดานหนาหองประชุมออดิ
ทอเรียมใหเรียบรอยกอนการแถลงขาว
๒.๓) ออกแบบและจั ด ทํ า โครงสร า งงานตกแต ง เวที ในห อ งประชุ มหลั ก (ห อ ง
ประชุมวายุภักษ ๖-๗) โดยมีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมกับการจัดประชุมที่มีผูเขารวม
ประชุมประมาณ ๕๐๐ คน เหมาะสมกับการจัดพิธีเป ดที่นาสนใจ โดดเดน ตลอดจน
เหมาะสมกับการบรรยายของผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒิตางๆ ทั้งนี้ตองสอดคลองกับแนวคิด
หลักของการสื่อสารและเปาหมายการจัดประชุมหรือตรงตามที่ สวรส.กําหนด
๒.๔) จัดทําสัญลักษณของการประชุม เพื่อประชาสัมพันธขอมูลสถานที่การจั ด
ประชุมใหกับกลุมเปาหมายตางๆ ตั้งไวตามจุดที่เหมาะสม จํานวนอยางนอย ๖ จุด
๒.๕) จัดทําสื่อนําเสนอ ๑๐ ประเด็นสําคัญจากการประชุม โดยจัดทําเปนธงหรือ
สื่อที่ใชในการตกแตงสถานที่ไปพรอมกัน เพื่อใหเกิดความสวยงาม และใหความรู/เขาใจ
เกี่ ย วกั บ สาระการประชุ มไปพร อมกั น โดยตกแต ง ไว บ ริ เ วณหน า ห อ งประชุ มย อ ยและ
เคลื่อนยายไปบริเวณหนาหองประชุมออดิทอเรียมในเวลาที่กําหนด
๓. จัดเตรียมวัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานตางๆ
๓.๑) จัดใหมีคอมพิวเตอรโนตบุคที่มีคุณภาพและโปรแกรมพื้นฐานที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ สําหรับการใชงานนําเสนอบนเวทีในหองประชุมยอย จํานวน ๖ เครื่อง
และหองประชุมออดิทอเรียม จํานวน ๑ เครื่อง
๓.๒) จัดใหมีบุคลากรปฏิบัติงาน อยางนอยดังนี้
๑) บุคลากรควบคุมดูแลคิวการแถลงขาว ตลอดจนการสรุปผลในหองประชุม
ออดิทอเรียม อยางนอย ๑ คน
๒) บุ ค ลากรดู แ ลด า นเทคนิ ค และระบบเสี ย ง ไฟ ตลอดจนการจั ด การ/
ดําเนินการบนเวที (Back Stage) การนําเสนอหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหอง
ประชุมยอยและหองประชุมออดิทอเรียม จํานวน ๖ คน
๓) จัดหาพิธีกรดําเนินรายการในหองประชุมวายุภักษ ๖-๗ และชวงสรุปผล
รวมทั้งชวงพิธีการแถลงขาว ตามเวลาในกําหนดการประชุม
๔) จั ด ให มี ผู ป ระสานงานกั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านของ สวรส. หรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ย วข องกับ การจัด งาน จํานวนอยางนอย ๑ คน ตลอดการทํางาน โดยจะตองเปนผูมี
ความสามารถในการบริหารโครงการ และแกไขปญหาไดเปนอยางดี หากมีการปรับเปลี่ยน
บุคคลดังกลาว จะตองแจงให สวรส. ทราบลวงหนา หรือหาก สวรส. เห็นวาผูประสานงาน
ที่ผูรับจางจัดหามาดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามรูปแบบและแผนงานได
สวรส.มีสิทธิ์ใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูประสานงานได โดยผูรับจางตองจัดหาผูประสานงานคน
ใหมมาทําหนาที่แทนภายในระยะเวลาที่ สวรส. กําหนด

๕๕,๐๐๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
๕) จัดใหมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานจาง
ตางๆ ทั้งหมดที่กําหนดไวในขอบเขตงานจางนี้
๔. งานขนสง ติดตั้ง รื้อถอน
๔.๑) จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณเพื่อรองรับหรือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
สถานที่ และความปลอดภัยของบุคคลตางๆ จากการติดตั้ง-รื้อถอนโครงสราง
๔.๒) ดําเนินการขนสง ติดตั้งและรื้อถอน ตลอดจนจัดเก็บชิ้นงานโครงสรางหรือ
ชิ้นสวนตางๆ ที่ใชในการตกแตงสถานที่ทั้งหมด ตามวันเวลาและสถานที่ๆ สวรส.กําหนด
โดยผูรับจางตองดําเนินการสํารวจหรือศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
สถานที่จั ดงาน และ สวรส. อย างเคร งครัด ทั้งนี้โครงสราง วัสดุ อุป กรณ ชิ้นงาน หรือ
กระบวนการดํ า เนิ น การใดๆ ต อ งมี ค วามปลอดภั ย ซึ่ ง หากเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ไม
ปลอดภัยขึ้นแกบุคคลใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทั้งหมดของผูรับจาง ผูรับจางตอง
รับผิดชอบตามกฎหมายและผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลนั้นทั้งหมด

๓๕,๐๐๐

๕. ความรับผิดชอบอื่นๆ
๕,๐๐๐
๕.๑) ผูรับจางตองวางแผนการปฏิบัติงานและดําเนินการตางๆ ไดตามขอบเขตงาน
และเวลาที่ สวรส.กําหนดอยางเครงครัด โดยทําการตรวจสอบคุณภาพงาน แจงความ
คื บ หน า การดํ า เนิ น งาน แก ไ ขป ญ หาต า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนให ค วามเห็ น และ
คําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงเปนตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว
รวมเปนเงิน ๓๗๓,๐๐๐ บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม ๒๖,๑๑๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๑๑๐ บาท
(สามแสนเกาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน)
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 อางอิงจากราคาตลาดโดยสืบราคาจาก บริษัท ช็อกโกแลต แอคทิเวชั่น จํากัด
๔.๒ อางอิงจากราคาตลาดโดยสืบราคาจาก บริษัท เจเอ็นเอส ซัพพลาย จํากัด
๔.๓ อางอิงจากราคาตลาดโดยสืบราคาจาก บริษัท หกสิบ หรรษา จํากัด
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.๑ (ลงชื่อ)

บุณยวีร เอื้อศิริวรรณ
(นางสาวบุณยวีร เอื้อศิริวรรณ)

(ลงชื่อ)

ฐิติมา นวชินกุล
(นางสาวฐิติมา นวชินกุล)

