ขอกําหนดและขอบเขตงานจาง
โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัดอีสานตอนบน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ความเปนมา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน 1 ซึ่งประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย
หนองบัวลําภู และบึงกาฬ เปนกลุมจังหวัดฯ ที่มีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจการคา
การลงทุน ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง อันเนื่องมาจากการมีปจจัยภายในที่เขมแข็งหลายประการ อาทิ การมี
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณที่ตกทอดจากบรรพบุรุษในอดีตมาอยางยาวนาน อีกทั้งมีชายแดนติดกับแมน้ําโขงมาก
ที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง 547 กิโลเมตร ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจ การคาการลงทุนที่มีศักยภาพใน
การขยายตัวไดอีกมาก รวมทั้งการมีเสนทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบานไดหลาย
ประเทศ เชน ลาว เวียดนาม จีน และการมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับผูโดยสารไดอยางครอบคลุม
ทั้งจังหวัดภายในกลุมจังหวัดฯ จังหวัดใกลเคียง และชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยว รวมทั้งประชาชนของ
ประเทศเพื่อนบานก็มาใชบริการของสนามบินนานาชาติแหงนี้เปนจํานวนมาก และพื้นฐานทางดานการเกษตร
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนแหลงผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว
ออย มันสําปะหลัง และยางพารา เปนตน
จากความไดเปรียบของปจจัยที่เขมแข็งหลายประการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จึงไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน โดยการกําหนดทิศทางการพัฒนาในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูประกอบการไดขยายฐานการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพการลงทุนของธุรกิจใหสามารถแขงขันกับคูแขง
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศได ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนไดมาลงทุนในกลุมจังหวัดฯ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยกําหนดเปนทิศทางการพัฒนา
ตามจุดยืนทางยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ 4 ป
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
ดังนั้น จึงมี ความจําเปน อยางยิ่ งที่ ต องสรางความตระหนั กรู โดยการประชาสั มพั น ธศักยภาพด าน
การคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีปจจัยที่เขมแข็ง ขอไดเปรียบ จุดเนน
และทิศทางที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะมุงสูการพัฒนาและสงเสริมดานการคาการ
ลงทุนดังกลาว จึงเห็นควรจัดทําโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัดอีสานตอนบน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ผานสื่อการประชาสัมพันธดานตางๆ ใหมากที่สุด เชน สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อ Social network
รวมทั้งการจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมแถลงขาว และการจัดกิจกรรมจัด Press Tour
เปนตน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อประชาสั มพั น ธศักยภาพด านการค าการลงทุ น ของกลุ มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1 ที่มีปจจัยที่เขมแข็ง ขอไดเปรียบ จุดเนน และทิศทางการพัฒนาที่จะมุงไปนั้นใหนักธุรกิจ นักลงทุน
และประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
2.2 เพื่อสรางความตระหนักรูและความเขาใจดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1 ใหส ามารถใชเป นเครื่องมื อประกอบการคาการลงทุ นไดอยางถูกตองและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
/2.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน…

-22.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการคาการลงทุน ใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดในพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มากยิ่งขึ้น เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนพื้นที่ตอไป
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาตอ งไม เป น ผู มี ผ ลประโยชน รว มกัน กับ ผูยื่น ขอเสนอรายอื่น ที่ เขายื่ น
ขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานเกี่ยวของกับงานที่ประมูลจางในครั้งนี้
ในวงเงินไมนอยกวา 3,125,0๐๐ บาท (สามลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน
คูสัญ ญาโดยตรงกั บ ส วนราชการ หรื อหนว ยงานตามกฎหมายวาดว ยระเบี ยบบริห ารราชการส วนท องถิ่ น
หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเปนสัญญาจางฉบับเดียวกัน มีระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบรอย
จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
3.6 นิ ติบุคคลที่ จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือบัญ ชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได ดํ า เนิ น การจั ด จ า งด ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได
3.9 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
4. รายละเอียดงานจาง/ขอบเขตการดําเนินงาน
(1) ดําเนิ น การผลิตและเผยแพร รายการสารคดีเชิ งข าว การบั นทึ กเทปสัมภาษณ ห รือการเสวนา
สื่อสิ่งพิมพ และสื่อ Social Network
(2) การจั ดเวทีเสวนา การจัดงานนิ ทรรศการการคาการลงทุ น การจัดกิจกรรมงานแถลงขาว การจั ด
กิจกรรม Press Tour ใหแกสื่อมวลชนแขนงตางๆ
เพื่อประชาสัมพันธศักยภาพดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
โดยจัดจางผูที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการผลิตและเผยแพร ผานทางการประชาสัมพันธตางๆ
รายละเอียดดังนี้
/4.1 ดําเนินการผลิตและเผยแพร…

-34.1 ดําเนินการผลิตและเผยแพร รายการสารคดีเชิงขาว ความยาวไมนอยกวา 3 นาที จํานวน 5 เรื่อง
โดยมีเนื้อหาสาระของรายการตองประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน ของจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ) จํานวน 1 เรื่อง/จังหวัด รวมจํานวน 5 เรื่อง และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน จํานวน 10 ครั้ง ดังนี้
4.1.1 สถานีโทรทัศนระบบ Analog TV ชอง 3/5/7/9/NBT/Thai PBS เผยแพรจํานวน 5 ครั้ง
ในชองเดียวกัน อยางนอย 1 ชอง ในวันจันทรถึงวันอาทิตย ชวงเวลา 06.00 – 21.00 น.
4.1.2 สถานีโทรทัศนระบบ Digital TV เชน ชอง Work point/One/ไทยรัฐ/Nation 22/Now 26
เป น ต น เผยแพร จํ า นวน 5 ครั้ ง ในช อ งเดี ย วกั น อย า งน อ ย 1 ช อ ง ในวั น จั น ทร ถึ งวั น อาทิ ต ย ช ว งเวลา
06.00 – 21.00 น.
4.1.3 ผู รั บ จ า งต อ งวางแผนกํ า หนด หลั ก การ แนวคิ ด หลั ก (Main Theme) และนํ า เสนอ
รายละเอียด รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค ขั้นตอนการผลิตสารคดีเชิงขาว เสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางฯ
4.1.4 ผูรับจางตองจัดหาผูบรรยาย ซึ่งเปนที่นิยมและยอมรับของสาธารณชนเพื่อประกอบการ
จัดทํารายการโทรทัศนใหมีความนาสนใจ
4.2 ดําเนินการผลิตและเผยแพร การบันทึกเทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา ความยาวไมนอย
กวา 3 นาที จํานวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อหาสาระของรายการตองประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน
ของจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ) จํานวน 1 เรื่อง/จังหวัด
รวมจํานวน 5 เรื่อง และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน จํานวน 10 ครั้ง ดังนี้
4.2.1 สถานีโทรทัศนระบบ Analog TV ชอง 3/5/7/9/NBT/Thai PBS เผยแพรจํานวน 5 ครั้ง
ในชองเดียวกัน อยางนอย 1 ชอง ในวันจันทรถึงวันอาทิตย ชวงเวลา 06.00 – 21.00 น.
4.2.2 สถานีโทรทัศนระบบ Digital TV เชน ชอง Work point/One/ไทยรัฐ/Nation 22/Now 26
เป น ต น เผยแพร จํ า นวน 5 ครั้ ง ในช อ งเดี ย วกั น อย า งน อ ย 1 ช อ ง ในวั น จั น ทร ถึ งวั น อาทิ ต ย ช ว งเวลา
06.00 – 21.00 น.
4.2.3 ผู รับ จางต องจัด หาภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับ ประเด็น สัมภาษณ
เพื่อนํามาประกอบรายการโทรทัศนใหมีความนาสนใจ
4.2.4 ผูรับจางตองจัดหาพิธีกรหรือผูบรรยาย ซึ่งเปน ที่นิยมและยอมรับของสาธารณชนเพื่ อ
ประกอบการจัดทํารายการโทรทัศนใหมีความนาสนใจ
4.3 ดําเนินการผลิตและเผยแพร สื่อสิ่งพิมพ ผานชองทางหนังสือพิมพที่มียอดจําหนายสูง/เปนที่
นิยมของประเทศ เชน ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ เปนตน โดยแบงการเผยแพร ดังนี้
4.3.1 ในหนังสือพิมพรายวัน ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน จํานวน 1 ฉบับ แบบครึ่งหนา 4
สี เวลา ๑ วัน
4.3.2 ในหนังสือพิมพรายสัปดาห ไดแก ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ จํานวน 1 ฉบับ แบบ
ครึ่งหนา 4 สี เวลา ๑ สัปดาห
ทั้งนี้ กําหนดใหมีเนื้อหาสาระเดียวกันในขอ 4.3.1 และ 4.3.2 เพื่อประชาสัมพันธศักยภาพการคา
การลงทุน ของจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ทั้ง 5 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ)
4.4 การผลิตและเผยแพร สื่อ Social Network โดยผลิตคลิป แบนเนอร แทป เพจโฆษณา เนื้อหา
ประชาสั มพัน ธดานการค าการลงทุ น ของกลุมจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยางครบวงจร
/เริ่มตั้งแตคิด concept…

-4เริ่ ม ตั้ งแต คิ ด concept ออกแบบ จั ด ทํ า เพื่ อ นํ าเสนอไปจนถึ ง การโพสต ล งเวป Social network ต า งๆ
อยางนอย 2 รูปแบบ ไดแก Facebook , Youtube รวมแลวไมนอยกวา 10 ชิ้นงาน และดูแลบริหารจัดการ
ปรับปรุงขอมูล โพสตขอมูลขาวสาร กิจกรรม ขาว ประชาสัมพันธ บทความ คลิปวีดีโอ ที่เกี่ยวของดานการคา
การลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน
4.5 การจัดกิจกรรมแถลงขาวตอสื่อมวลชน จัดเวทีเสวนา/สัมภาษณ จัดกิจกรรมนิทรรศการ
และจัดกิจกรรม Press Tour ใหแกส่ือมวลชน เพื่อประชาสัมพันธดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายละเอียดดังนี้
4.5.1 การประชาสัมพันธผานการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดงานแถลงขาวตอสื่อมวลชน
การจัดเวทีเสวนา โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมารวมวงเสวนา การสัมภาษณนักวิชาการดานการคาการลงทุน
นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในกลุมจังหวัดฯ การจัดกิจกรรมนิทรรศการ บูท การคาการลงทุนที่สําคัญของ
กลุมจังหวัดฯ การแสดงบนเวที จากนักแสดงที่ มีชื่อเสียง โดยผูรับจางตองบริห ารจัดการตลอดทั้งกิ จกรรม
(Organize) สถาน ที่ จั ด งาน ณ ห างส รรพ สิ น ค า /โรงแรมที่ ไ ด รั บ ความนิ ยมใน กลุ ม จั ง ห วั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ฯลฯ ระยะเวลาการจัด 1 วัน
4.5.2 จั ด กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ญ จร (Press Tour) โดยเชิ ญ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงและ
นักวิชาการที่มีความรูความสามารถที่เกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมอยางนอย 20 คน รวมสัญจรตามเสนทาง
(Route) ดานการคาการลงทุ น การทองเที่ยวที่ สําคั ญของกลุมจังหวัด ฯ ที่ ไดวางแผนไว และจั ดเวที เสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดระหวางนักวิชาการ ผูบริหารของจังหวัด และสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมทั้งตองบริหาร
จัดการ กําหนดตารางการเดินทาง การติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกคณะสื่อมวลชนและ
ผูบริหารที่รวมเดินทาง ทุกขั้นตอนตลอดทั้งกิจกรรม รวมทั้งการจัดการคาใชจายตาง เชน คาเดินทาง คาที่พัก
คาอาหารเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน
4.6 ผูรับจางตองนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน เคาโครงการผลิต พรอม Story board แผนการ
เผยแพร ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติในหลักการกอนการดําเนินงาน
4.7 กรณีมีเหตุสุดวิสัย ที่ผูรับจางไมสามารถเผยแพรออกอากาศสื่อประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
ที่กําหนดไวไดครบถวน ผูรับจางตองแจงเหตุผลอันสมควรที่ไมสามารถเผยแพรฯ ใหสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทราบโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ ทั้งนี้ ผูรับจาง
ตองดําเนินการเผยแพรชดเชยใหครบตามจํานวนครั้งที่ไดระบุไวในขอกําหนด
5. ระยะเวลาดําเนินงาน ภายใน ๑๘๐ วัน นัดถัดจากวันเซ็นสัญญาจางฯ
6. การสงมอบงานและการเบิกคาจางฯ
แบงเปนการสงมอบงาน 3 สวน ไดแก
(1) การผลิ ต รายการสารคดี เชิ งข าว/การบั น ทึ ก เทปสั ม ภาษณ หรื อ เทปการเสวนา/สื่ อ สิ่ งพิ ม พ
/สื่อ Social Network
(2) การเผยแพร รายการสารคดี เชิงข าว/การบั น ทึกเทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา/สื่อสิ่งพิ มพ
/สื่อ Social Network
(3) การจั ด กิ จ กรรม การจั ด กิ จ กรรมแถลงข า วต อ สื่ อ มวลชน การจั ด เวที เสวนา/สั ม ภาษณ
จัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour ใหแกสื่อมวลชนทุกแขนง
/โดยแบงงวดงาน…

-5โดยแบงงวดงานเปนจํานวน 10 งวดงาน ดังนี้
(1) การผลิต
งวดที่ ๑ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดผลิตรายการสารคดีเชิง
ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ ๒ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดผลิตรายการการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดผลิตสื่อ Social network
เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบ
จากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 4 จายคาจางในอั ตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับ จางได จัด ทํ าเนื้ อหาของสื่ อ
สิ่งพิมพ ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน
ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
(2) การเผยแพร
งวดที่ 5 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดเผยแพรรายการสารคดี
เชิงขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 6 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดเผยแพรรายการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 7 จ า ยค า จ า งในอั ตรารอ ยละ ๑๐ ของค าจางทั้ งหมด เมื่ อผู รับ จางได เผยแพร สื่ อ Social
network เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผาน
ความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 8 จา ยค าจ างในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจ างทั้งหมด เมื่อผูรับ จางได เผยแพรสื่อสิ่งพิ ม พ
ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่
สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
(3) การจัดกิจกรรม
งวดที่ 9 จ ายค า จ างในอั ต ราร อ ยละ 1๐ ของค าจ า งทั้ งหมด เมื่ อ ผู รั บ จ างได นํ า เสนอแผนงาน/
กําหนดการ/การออกแบบเวที บูทนิทรรศการ/รายละเอียดการดําเนินงานตางๆ ของการจัดกิจกรรมงานแถลง
ขาวตอสื่อมวลชน /การจัดเวทีเสวนา สัมภาษณ /การจัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour
ใหแก สื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว

/งวดที่ 10…

-6งวดที่ 10 จายคาจางในอัตรารอยละ 1๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดจัดกิจกรรมงานแถลงขาว
ต อ สื่ อ มวลชน /การจั ด เวที เสวนา สั ม ภาษณ /การจั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการ และจั ด กิจ กรรม Press Tour
ใหแกสื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว
หมายเหตุ ผู รับ จ างสามารถส งมอบงานไดตามงานที่ เสร็จ สิ้น แลว แตกรณี โดยไม จําเป น ต องเรีย งลํ าดั บ
ตามงวดงาน
7. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
7.1 ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงานภายใตเงื่อนไขของโครงการทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หามละเมิดสิทธิ์และกระทําการใดๆ
อันมิควร หากผูรับจางตองการนําผลงานทั้งหมดหรือบางสวนไปเผยแพรประชาสัมพันธจะตองขออนุญาตจาก
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนลายลักษณอักษรในแตละครั้ง
7.2 กรณีที่ผูรับจาง นําเสนอภาพหรือเสียงประกอบสําหรับการผลิตงานภายใตโครงการฯ ที่ไดรับจาง
ในครั้งนี้ จะตองไมมีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ในกรณี จําเปนตองใชภาพ/เสียง/เพลง/สัญลักษณ ฯลฯ ที่มีลิขสิทธิ์
ผูรับจางตองดําเนินการใหไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายกอนที่จะสงมอบงาน หากมีการฟองรองจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว รวมถึงผูรับจางตองรับผิดชอบในการทําละเมิดดวย
ตนเอง ในกรณีนําผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นมาเปนสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดในการผลิตสื่อขางตน
8. หลักฐานขอเสนอดานเทคนิค
ผูเสนอราคา ตองจัดทําและนําเสนอรายละเอียดโครงการฯ ในรูปเลม จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนา 5 ชุด
มาพรอมกับวันที่มานําเสนอผลงาน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
8.1 นําเสนอแนวคิด (concept) เทคนิค รูปแบบ และแผนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การผลิต
/การเผยแพร/การจัดกิจกรรม
8.2 การจัดทําโครงเรื่อง DEMO พรอมสคริปตบท (Story board) เพื่อประกอบการพิจารณา
8.3 ตั ว อย างผลงานสื่ อ โทรทั ศ น ด า นการประชาสั ม พั น ธ ที่ เคยดํ าเนิ น การกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ
พรอมหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมรับรองสําเนา ทั้งนี้ ตัวอยางผลงานที่นํามาเสนอ
ตองมีระยะเวลาไมเกิน 5 ปนับตั้งแตวันประกาศ
8.4 หลักฐานการรับรองจองเวลาจากสถานีโทรทัศน หรือเอกสารรับรองการใหเชาเวลาจากบริษัท
เจาของเวลาพรอมคูสัญญากับทางสถานีโทรทัศน
ทั้ งนี้ หลั ก ฐานข อ เสนอด า นเทคนิ ค และตั ว อย า งผลงานเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั้ น
กลุมจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1 สงวนสิทธิ์ในการเก็ บ รักษาไว ถือวาเปน เอกสารของทาง
ราชการ
9. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก
9.1 การพิ จ ารณาผลการยื่ น ข อ เสนอประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ กลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะพิจารณาตัดสินโดยหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price
Performance) และพิจารณาจากราคารวม
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-79.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กลุมจังหวัดฯ จะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ
ตอราคา โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับ
รอยละ 100 ดังนี้
9.2.1 ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 40
9.2.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 60
ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาใหเต็ม 100 คะแนน
น้ําหนัก
ที่
เกณฑการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
1 แนวคิด (Concept) รูปแบบ และเทคนิคกระบวนการดําเนินการ
50
25
1.1 โครงเรื่องรายการสารคดีเชิงขาวและการบัน ทึกเทปสัมภาษณ หรือการ (15)
เสวนา มีความตอเนื่องและสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ
1.2 บทสคริปตของรายการสารคดีเชิงขาวและการบันทึกเทปสัมภาษณหรือ (15)
การเสวนา (Story Board) เขาใจงาย รูปแบบเนื้อหานาสนใจ
1.3 แนวความคิด รูปแบบรายการการจัดเวทีเสวนา การจัดงานนิทรรศการ (10)
การค าการลงทุ น การจั ด กิ จ กรรมงานแถลงข าว การจัดกิ จ กรรม Press Tour
ใหแกสื่อมวลชนแขนงตางๆ และพิธีกรมีความเหมาะสม
1.4 มีความเขาใจดานเทคนิค รูปแบบ และรายละเอียดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ (10)
และสื่อ Social Network
2 แผนการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธตลอดทั้งโครงการ และความคุมคา 40
20
ของชวงเวลาและสถานีโทรทัศน
2.1 ความนิยม (Rating) ของสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศมีความสอดคลอง (15)
กับกลุมเปาหมาย
(10)
2.2 ความเหมาะสมของรายการที่ออกอากาศตรงตามเวลาที่กําหนด
2.3 หลักฐานการรับรองจองเวลาจากสถานีโทรทัศน หรือเอกสารรับรองการ (15)
ใหเชาเวลาจากบริษัทเจาของเวลาพรอมคูสัญญากับทางสถานีโทรทัศน
3 ผลงาน/คุณสมบัติทีมงานและผูเชี่ยวชาญ
30
15
3.1 ผลงานที่เกี่ยวของกับการจางฯ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน (15)
ราชการ
3.2 ประวัติบริษัทและรายชื่อที่ปรึกษาทีม่ ีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการคา
(15)
รวม
120
60
9.3 หากผูเสนอราคารายใด ไมสามารถมานําเสนอผลงานหรือชี้แจงรายละเอียดตามที่กลุมจังหวัดฯ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ไว กลุมจังหวัดฯ จะพิจารณาการใหคะแนนเปนศูนยในการแขงขันประกวดราคา
โครงการฯ ครั้งนี้ และใหถือวาการตัดสินของกลุมจังหวัดฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได
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-89.4 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวน หรือยื่น
ขอเสนอและใบเสนอราคาไมถูกตองแลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแปลกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอสวนราชการเทานั้น
9.5 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไม
ครบถ ว น หรื อยื่ น ข อเสนอและใบเสนอราคาไมถูกตองแลว คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะไม รั บ พิ จ ารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวน แตเป น ขอผิ ดพลาด หรือ ผิดหลงเพี ย ง
เล็กนอย หรือผิดแปลกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสวนราชการเทานั้น
9.6 กลุมจังหวัดฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
9.6.1 ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของ
กลุมจังหวัดฯ
9.6.2 เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
9.7 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา กลุมจังหวัดฯ มีสิทธิ์ใหผูเสนอ
ราคาชี้แจงขอเท็จจริง ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได และมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
9.8 กลุ ม จั งหวั ดฯ ทรงไว ซึ่งสิท ธิที่ จ ะไมรับ ราคาต่ําสุด หรือ ราคาหนึ่ งราคาใด หรือราคาที่ เสนอ
ทั้ งหมดก็ ได และอาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กสโดยไมพิ จ ารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต จ ะ
พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกลุมจังหวัดฯ เปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรีย กรองค าเสีย หายใดๆ มิได รวมทั้ง กลุมจังหวัดฯ จะพิจ ารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
กรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด จนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได กลุมจังหวัดฯ
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่
รับฟงได กลุมจังหวัดฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
9.9 กรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คั ด เลื อ กเป น ผู เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน รว มกั น กับ ผูเสนอราคารายอื่น ๆ ณ วัน ประกาศประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ เป น ผู เสนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข งขั น ราคาอย างเป น ธรรม
กลุ ม จั งหวั ด ฯ มี อํ า นาจที่ จ ะตั ด รายชื่ อ ผู เสนอราคาที่ ได รั บ คั ด เลื อ กรายดั งกล า วออก และกลุ ม จั งหวั ด ฯ
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากกลุมจังหวัดฯ พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง กลุมจังหวัดฯ มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอดังกลาวได
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และถือวาผลการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาของกลุมจังหวัดฯ
เปนผลการ
9.10 ผูเสนอราคาที่ ได รับการคัดเลือก ต องนําหลักฐานฉบับ จริงในการยืน ยัน การจองเวลาสถานี
หรือรายการ เพื่อมายืนยันการจองเวลาที่แนนอนใหกลุมจังหวัดฯ พิจารณากอนดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ตอไป
/9.11 กรณีที่ปรากฏ…

-99.11 กรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา และหรือ กอนและ
หลั งการทํ าสั ญ ญา ว า ผู เสนอราคาที่ ไดรับ การคั ดเลือ กไม ส ามารถดํ าเนิ น การตามที่ ยื่ น ขอเสนอไวอัน เป น
สาระสํ าคั ญ ยิ่ งตามข อกํ าหนดของโครงการฯ โดยไมมีเหตุอัน ควรและหลักฐานที่ป รากฏไมมี ความชัดเจน
เหมาะสมหรื อไม ถูกต อง ถื อว า การยื่ น ขอเสนอดังกลาวเปน การกระทํ าโดยไมสุจ ริต ดังนั้ น กลุ มจั งหวัด ฯ
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และดําเนินการพิจารณาผูเสนอราคาราย
ถัดไปที่ผานการคัดเลือก โดยกลุมจังหวัดฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน โดยถือวาผล
การพิจ ารณาของกลุ มจั งหวัดฯ เป น ผลการตัดสิน อัน เด็ดขาดจะฟ องรองหรือเรีย กรองสิทธิ์ใดๆ มิได ทั้ งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
10. อัตราคาปรับ
ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จตามระยะเวลาเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจางฯ ผูรับจาง
จะตองชําระคาปรับ รอยละ 0.๑๐ ตอวัน โดยคิดจากจํานวนคาจางทั้งหมด นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จ
ตามสัญญาฯ จนถึงวันที่ไดมีการสงมอบงานงวดสุดทาย เวนแตในกรณีที่กลุมจังหวัดฯ เห็นชอบใหขยายสัญญา
11. งบประมาณ งบประมาณจากโครงการประชาสัม พัน ธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีส าน
ตอนบน ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป กลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 6,25๐,๐๐๐ บาท (หกลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)
12. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ชั้น 4 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร./โทรสาร 042 224288

