เอกสารแนบรายงานขอจ้างฯ ลงวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดการจ้างจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia)
ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน กาหนดจัดงานแล้วเสร็จภายใน 25 วัน หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว
ณ พื้นทีจ่ ังหวัดสุพรรณบุรี
--------------------------๑. จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด นำเสนอรูปแบบ
กำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
2. จัดทาแผนปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม คาสั่ง และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้นาเสนอแผนก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง นำเสนอ
รูปแบบกำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
3. การจั ด เตรี ยมคณะทางานในการดาเนิน โครงการฯ เชิงบูร ณาการ ระหว่า งภาครั ฐ
และเอกชน ร่วมดาเนินงาน นำเสนอรูปแบบกำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ ดังนี้
จัดเตรียมคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรโครงกำรฯ พร้อมนำเสนอหน้ำที่คณะทำงำนในรูปแบบ
ตำรำงพร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อย่ำงน้อยต้องมี ดังนี้
๑. คณะทำงำนฝ่ำยอำนวยกำร
๒. คณะทำงำนฝ่ำยจัดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม
๓. คณะทำงำนฝ่ำยพิธีกำรไหว้ครู
๔. คณะทำงำนฝ่ำยสถำนที่
๕. คณะทำงำนฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๖. คณะทำงำนฝ่ำยลงทะเบียน ต้อนรับ อำนวยควำมสะดวก
๗. คณะทำงำนฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร
๘. คณะทำงำนฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม
๙. คณะทำงำนฝ่ำยอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
๑๐. คณะทำงำนฝ่ำยเลขำนุกำร
๑๑. คณะทำงำนฝ่ำยติดตำมและประเมินผล
12. คณะทำงำนด้ำ นสำธำรณสุข และกำรควบคุมโรค ภำยใต้กำรควบคุม คำสั่ง และมำตรกำร
ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
13. คณะทำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประสำนควำมร่ วมมือกับภำครั ฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีในรูปแบบ
หลอมรวมศิลปินถิ่นสุพรรณ

/4. จัดพิธีเปิดงาน...

-๒4. จัดพิธีเปิดงาน และพิธีไหว้ครู ในระบบ Interactive Multimedia จำนวน ๑ ครั้ง
นำเสนอ สถำนที่จัดงำน รูปแบบกำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
4.๑ น ำเสนอสถำนที่ เวที ระบบ แสง เสี ยง ระบบ Interactive Multimedia
ระบบประชุมสัมมนำออนไลน์ ระบบถ่ำยทอดสัญญำณภำพ และเสียง และเทคนิคต่ำงๆ ที่จำเป็น และสำคัญ
4.๒ ออกแบบ จัดทำโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของงำนให้มีควำมเหมำะสม
4.๓ จัดให้มีของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงำนออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ชิ้น
4.๔ จัดให้มีพิธีกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนศิลปวัฒนธรรม สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
และภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
4.๕ จั ด ท ำก ำหนดกำรจั ด งำน พร้ อ มประสำนหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด งำน
ตำมกำหนดกำร
4.๖ จั ด สถำนที่ รั บ รองส ำหรั บ ประธำน แขกผู้ มี เ กี ย รติ และหั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร
ให้เพียงพอ และเป็นไปตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข
4.๗ จัดให้มีอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม พร้อมผ้ำเย็น สำหรับประธำน และแขกผู้มีเกียรติ
4.๘ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับอำนวยควำมสะดวกแก่ประธำนฯ และแขกผู้มีเกียรติ
4.๙ จัดทำวีดีโอนำเสนอควำมเป็นมำของโครงกำร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๓ นำที
4.๑๐ จัดให้มีของที่ระลึกอย่ำงเหมำะสมสำหรับประธำนในพิธีเปิดงำน จำนวน ๑ ชุด
4.๑๑ จัดให้มีอำหำรพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้เพียงพอ
4.๑๓ จัดให้มีกำรบันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว สำหรับพิธีเปิดงำน
๕. จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของศิลปินเมืองสุพรรณบุรี การนาเสนอแต่ละคลิป ความยาว
ไม่น้อยกว่า 10 นาที
นำเสนอรูปแบบสถำนที่ในกำรถ่ำยทำ ชื่อชุดคลิป แนวคิด รูปแบบวิธีกำรนำเสนอ ระบบด้ำน
เทคนิคกำรถ่ำยทำ และตัดต่อ รำยละเอียดศิลปิน ในแต่ละคลิป ประกอบกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ ดังนี้
๕.๑ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงของศิลปินแห่งชำติ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ท่ำน
และศิลปินพื้นบ้ำน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ท่ำน
๕.๒ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงของวงดนตรีร่วมสมัย
๕.๓ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงของวงดนตรีเพื่อชีวิตสุพรรณบุรี
๕.๔ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงของวงดนตรีไทย
๕.๕ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงกำรบรรเลงเพลงพระรำชนิพนธ์
๕.๖ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเลือดสุพรรณ
๕.๗ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงของเมดเลย์ลูกทุ่ง
๕.๘ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงโชว์ระนำดเอกจำกศิลปินที่มีชื่อเสียง
๕.๙ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงกลุ่มชำติพันธุ์
๕.๑๐ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงเมดเลย์ลิเกสุพรรณ

/๕.๑๑ จัดทาวีดทิ ัศน์...

-๓๕.๑๑ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงเมดเลย์พุ่มพวง
๕.๑๒ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดง พลังคนพลังกลอง
๕.๑๓ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดง แตรวงชำวบ้ำน
๕.๑๔ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงเพลงพื้นบ้ำนสุพรรณบุรี
๕.๑๕ จัดทำวีดิทัศน์กำรแสดงรำวงย้อนยุค ชำย- หญิง
๖. การประชาสัมพันธ์โครงการแบบออนไลน์ พร้อมแนบแบบ รำยละเอียด เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ
๖.๑ จั ด ท ำช่ องทำงออนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ค ,ยู ทู ป เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ช่ อ งที่ เ ผยแพร่
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง
๖.๒ ออกแบบจัดทำป้ำยแบนเนอร์ตำมเพจในสุพรรณบุรีที่มีคนติดตำมไม่น้อยกว่ำ
๕๐,๐๐๐ คน จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ เพจ เผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
6.3 จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบจัดทำช่องทำงออนไลน์ ตลอดระยะเวลำสัญญำ
๗. จัดสัมมนาการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในระบบออนไลน์
จานวน ๑ ครั้ง พร้อมแนบรูปแบบ รำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ
7.1 จัดหำสถำนทีใ่ ห้มีควำมเหมำะสม
7.2 จอ แอลอีดี ควำมละเอียด P ๔ หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๖๐ ตำรำงเมตร
7.3 ระบบกำรประชุมสัมมนำออนไลน์ โดยนำเสนอรำยกำร ในระบบ Interactive
multimedia รองรับผู้เข้ำร่วมได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ คน
7.4 ชุดกล้องควำมละเอียดสูงชนิด Full HD จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ ตัวพร้อมสวิทช์
ตัดต่อและเจ้ำหน้ำที่ควบคุม
7.5 ระบบเสียง แสง มัลติมีเดีย
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการวัฒนธรรมดนตรีสุพรรณบุรี
๗.6 จัดกิจกรรมสัมมนำกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ทำงดนตรี จำนวน ๑ ครั้ง
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง
๗.7 จัดให้มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำฯ ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นนักศึกษำ นักเรียน ประชำชน จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ คน
๗.8 จัดให้มีวิทยำกรที่มีควำมรู้ ในกิจกรรมสัมมนำฯ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน
7.9 จัดให้มีผู้ดำเนินรำยกำร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน
7.10 จัดให้มีพิธีกร ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ จำนวน 1 คน
8. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปิน และครูอาวุโส ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบรูปแบบ
รำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ
8. ๑ จั ด ท ำนิ ท รรศกำรเกี่ ย ว กั บ ศิ ล ปิ น แห่ ง ช ำติ และครู อ ำวุ โ ส ออนไลน์
แบบเสมือนจริง จำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 คน
8.๒ จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับศิลปินแห่งชำติ และครูอำวุโส จำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 ชุด
/๙. การส่งมอบ...

-๔๙. การส่งมอบงาน
๙.๑ จัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำน ในรูปแบบวีดีโอ ควำมยำวขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕ นำที
บันทึกลงแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ ชุด
๙.๒ จัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำน ในรูปแบบภำพนิ่ง บันทึกลงแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ ชุด
๙.๓ จัดทำบันทึก วีดิทัศน์ทั้งหมดในกำรถ่ำยทำ(ฟุตเทจ) และวีดิทัศน์ที่นำเสนอ
ลงในฮำร์ดดิสก์ จำนวน ๒ ชุด
๙.๔ จัดส่งเอกสำรส่งมอบงำนตำม TOR เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยภำพถ่ำย และเขียน
ข้อควำมบรรยำยใต้ภำพ ครบทุกกิจกรรม จำนวน ๒ ชุด (ตำมสัญญำจ้ำง)
9.5 จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องของศิลปิน และผู้เข้ำร่วมกิจกรรม แก่ผู้ว่ำจ้ำง
๑๐. เงื่อนไขการทางาน
๑๐.๑ ผู้เสนอรำคำต้องจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนก่อนดำเนินกำร
๑๐.๒ ผู้เสนอรำคำต้องประสำนหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะดำเนินกำร
ออกหนังสือให้
๑๐.๓ กำรดำเนินงำนโครงกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตำมสถำนกำรณ์
ตำมผู้ว่ำจ้ำงหรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นสมควร
๑๐.๔ ผู้เสนอรำคำต้องตอบรับและตกลงตำมเงื่อนไขทุกประกำรของข้อกำหนด
และขอบเขตของงำน (TOR)
๑๐.๕ วีดิทัศน์ และสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชิ้น จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง
ก่อนนำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ รวมทั้งผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของภำพและข้อควำมที่ปรำกฏในสื่อ
ประชำสัมพันธ์ทั้งหมด ในกรณีที่ใช้ภำพหรือข้อควำมที่มีลิขสิทธิ์ ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรให้ได้รับอนุญำตถูกต้อง
ตำมกฎหมำยก่อนที่จะดำเนินกำรเผยแพร่ หำกมีกำรฟ้องร้องผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นอกจำกนั้น
สื่อประชำสัมพันธ์ทุกชิ้นถือเป็นสิทธิของผู้ว่ำจ้ำง หลังสิ้นสุดโครงกำรผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบต้นฉบับงำนพร้อมสำเนำ
ที่มีคุณภำพไว้ทั้งหมด ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถนำไปทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง พิมพ์ หรือผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งเผยแพร่
ซ้ำได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์จะนำไปใช้ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
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