
 
ขอกําหนดและขอบเขตงานจาง 

โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัดอีสานตอนบน  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ความเปนมา 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย 
หนองบัวลําภู และบึงกาฬ เปนกลุมจังหวัดฯ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจการคา 
การลงทุน ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง อันเนื่องมาจากการมีปจจัยภายในท่ีเขมแข็งหลายประการ อาทิ การมี
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ท้ังดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณท่ีตกทอดจากบรรพบุรุษในอดีตมาอยางยาวนาน อีกท้ังมีชายแดนติดกับแมน้ําโขงมาก
ท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง 547 กิโลเมตร ซ่ึงสงผลตอเศรษฐกิจ การคาการลงทุนท่ีมีศักยภาพใน
การขยายตัวไดอีกมาก รวมท้ังการมีเสนทางการคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบานไดหลาย
ประเทศ เชน ลาว เวียดนาม จีน และการมีสนามบินนานาชาติท่ีสามารถรองรับผูโดยสารไดอยางครอบคลุม  
ท้ังจังหวัดภายในกลุมจังหวัดฯ จังหวัดใกลเคียง และชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียว รวมท้ังประชาชนของ
ประเทศเพ่ือนบานก็มาใชบริการของสนามบินนานาชาติแหงนี้เปนจํานวนมาก และพ้ืนฐานทางดานการเกษตร
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนแหลงผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว 
ออย มันสําปะหลัง และยางพารา เปนตน 
 จากความไดเปรียบของปจจัยท่ีเขมแข็งหลายประการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จึงไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน โดยการกําหนดทิศทางการพัฒนาในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูประกอบการไดขยายฐานการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพการลงทุนของธุรกิจใหสามารถแขงขันกับคูแขง
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศได ตลอดจนสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดมาลงทุนในกลุมจังหวัดฯ 
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยกําหนดเปนทิศทางการพัฒนา
ตามจุดยืนทางยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ 4 ป 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสรางความตระหนักรู โดยการประชาสัมพันธศักยภาพดาน
การคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท่ีมีปจจัยท่ีเขมแข็ง ขอไดเปรียบ จุดเนน 
และทิศทางท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะมุงสูการพัฒนาและสงเสริมดานการคาการ
ลงทุนดังกลาว จึงเห็นควรจัดทําโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัดอีสานตอนบน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ผานสื่อการประชาสัมพันธดานตางๆ ใหมากท่ีสุด เชน สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อ Social network 
รวมท้ังการจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมแถลงขาว และการจัดกิจกรรมจัด Press Tour 
เปนตน  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธศักยภาพดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ท่ีมีปจจัยท่ีเขมแข็ง ขอไดเปรียบ จุดเนน และทิศทางการพัฒนาท่ีจะมุงไปนั้นใหนักธุรกิจ นักลงทุน  
และประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
 2.2 เพ่ือสรางความตระหนักรูและความเขาใจดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใหสามารถใชเปนเครื่องมือประกอบการคาการลงทุนไดอยางถูกตองและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
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 2.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการคาการลงทุน ใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มากยิ่งข้ึน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนพ้ืนท่ีตอไป 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา  
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส 
 3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่น
ขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานเก่ียวของกับงานท่ีประมูลจางในครั้งนี้  
ในวงเงินไมนอยกวา 3,125,0๐๐ บาท (สามลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเปนสัญญาจางฉบับเดียวกัน มีระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีงานนั้นเสร็จเรียบรอย 
จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 3.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 3.7 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 3.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได 
 3.9 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  

4. รายละเอียดงานจาง/ขอบเขตการดําเนินงาน 
 (1) ดําเนินการผลิตและเผยแพร รายการสารคดีเชิงขาว การบันทึกเทปสัมภาษณหรือการเสวนา  
สื่อสิ่งพิมพ และสื่อ Social Network  

(2) การจัดเวทีเสวนา การจัดงานนิทรรศการการคาการลงทุน การจัดกิจกรรมงานแถลงขาว การจัด
กิจกรรม Press Tour ใหแกสื่อมวลชนแขนงตางๆ  

เพ่ือประชาสัมพันธศักยภาพดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
โดยจัดจางผูท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการผลิตและเผยแพร ผานทางการประชาสัมพันธตางๆ 
รายละเอียดดังนี้  
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 4.1 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 
เปนตน เผยแพรจํานวน 5 ครั้ง ในชองเดียวกัน อยางนอย 1 ชอง ในวันจันทรถึงวันอาทิตย ชวงเวลา  
06.00 – 21.00 น. 
 4.1.3 ผูรับจางตองวางแผนกําหนด หลักการ แนวคิดหลัก (Main Theme) และนําเสนอ
รายละเอียด รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค ข้ันตอนการผลิตสารคดีเชิงขาว เสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางฯ 
 4.1.4 ผูรับจางตองจัดหาผูบรรยาย ซ่ึงเปนท่ีนิยมและยอมรับของสาธารณชนเพ่ือประกอบการ
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 
เปนตน เผยแพรจํานวน 5 ครั้ง ในชองเดียวกัน อยางนอย 1 ชอง ในวันจันทรถึงวันอาทิตย ชวงเวลา  
06.00 – 21.00 น. 
 4.2.3 ผูรับจางตองจัดหาภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวของกับประเด็นสัมภาษณ  
เพ่ือนํามาประกอบรายการโทรทัศนใหมีความนาสนใจ 
 4.2.4 ผูรับจางตองจัดหาพิธีกรหรือผูบรรยาย ซ่ึงเปนท่ีนิยมและยอมรับของสาธารณชนเพ่ือ
ประกอบการจัดทํารายการโทรทัศนใหมีความนาสนใจ 
 4.3 ดําเนินการผลิตและเผยแพร ส่ือส่ิงพิมพ ผานชองทางหนังสือพิมพท่ีมียอดจําหนายสูง/เปนท่ี
นิยมของประเทศ เชน ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ เปนตน โดยแบงการเผยแพร ดังนี้ 
   4.3.1 ในหนังสือพิมพรายวัน ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน จํานวน 1 ฉบับ แบบครึ่งหนา 4 
ส ีเวลา ๑ วัน 
   4.3.2 ในหนังสือพิมพรายสัปดาห ไดแก ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ จํานวน 1 ฉบับ แบบ
ครึ่งหนา 4 สี เวลา ๑ สัปดาห  
 ท้ังนี้ กําหนดใหมีเนื้อหาสาระเดียวกันในขอ 4.3.1 และ 4.3.2 เพ่ือประชาสัมพันธศักยภาพการคา
การลงทุน ของจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ท้ัง 5 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ)  
 4.4 การผลิตและเผยแพร ส่ือ Social Network โดยผลิตคลิป แบนเนอร แทป เพจโฆษณา เนื้อหา
ประชาสัมพันธดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยางครบวงจร  
 
 

/เริ่มตั้งแตคิด concept… 
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เริ่มต้ังแตคิด concept ออกแบบ จัดทํา เพ่ือนําเสนอไปจนถึงการโพสตลงเวป Social network ตางๆ  
อยางนอย 2 รูปแบบ ไดแก Facebook , Youtube รวมแลวไมนอยกวา 10 ชิ้นงาน และดูแลบริหารจัดการ
ปรับปรุงขอมูล โพสตขอมูลขาวสาร กิจกรรม ขาว ประชาสัมพันธ บทความ คลิปวีดีโอ ท่ีเก่ียวของดานการคา
การลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน 
 4.5 การจัดกิจกรรมแถลงขาวตอส่ือมวลชน จัดเวทีเสวนา/สัมภาษณ จัดกิจกรรมนิทรรศการ 
และจัดกิจกรรม Press Tour ใหแกส่ือมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 รายละเอียดดังนี ้
   4.5.1 การประชาสัมพันธผานการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดงานแถลงขาวตอสื่อมวลชน 
การจัดเวทีเสวนา โดยเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงมารวมวงเสวนา การสัมภาษณนักวิชาการดานการคาการลงทุน 
นักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จในกลุมจังหวัดฯ การจัดกิจกรรมนิทรรศการ บูท การคาการลงทุนท่ีสําคัญของ
กลุมจังหวัดฯ การแสดงบนเวที จากนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง โดยผูรับจางตองบริหารจัดการตลอดท้ังกิจกรรม 
(Organize) สถาน ท่ี จั ด งาน  ณ  ห างส รรพสิน ค า/โรงแรม ท่ี ได รับ ความนิ ยม ในกลุ ม จั งห วัดภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ฯลฯ ระยะเวลาการจัด 1 วัน 
   4.5.2 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงและ
นักวิชาการท่ีมีความรูความสามารถท่ีเก่ียวของ เขารวมกิจกรรมอยางนอย 20 คน รวมสัญจรตามเสนทาง
(Route) ดานการคาการลงทุน การทองเท่ียวท่ีสําคัญของกลุมจังหวัดฯ ท่ีไดวางแผนไว และจัดเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดระหวางนักวิชาการ ผูบริหารของจังหวัด และสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมท้ังตองบริหาร
จัดการ กําหนดตารางการเดินทาง การติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกคณะสื่อมวลชนและ
ผูบริหารท่ีรวมเดินทาง ทุกข้ันตอนตลอดท้ังกิจกรรม รวมท้ังการจัดการคาใชจายตาง เชน คาเดินทาง คาท่ีพัก 
คาอาหารเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังหมด ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน 
 4.6 ผูรับจางตองนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน เคาโครงการผลิต พรอม Story board แผนการ
เผยแพร ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติในหลักการกอนการดําเนินงาน 
 4.7 กรณีมีเหตุสุดวิสัย ท่ีผูรับจางไมสามารถเผยแพรออกอากาศสื่อประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ 
ท่ีกําหนดไวไดครบถวน ผูรับจางตองแจงเหตุผลอันสมควรท่ีไมสามารถเผยแพรฯ ใหสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทราบโดยเร็วท่ีสุด ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ ท้ังนี้ ผูรับจาง
ตองดําเนินการเผยแพรชดเชยใหครบตามจํานวนครั้งท่ีไดระบุไวในขอกําหนด 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน ภายใน ๑๘๐ วัน นัดถัดจากวันเซ็นสัญญาจางฯ 

6. การสงมอบงานและการเบิกคาจางฯ  
 แบงเปนการสงมอบงาน 3 สวน ไดแก 

(1) การผลิต รายการสารคดีเชิงขาว/การบันทึกเทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา/สื่อสิ่งพิมพ 
/สื่อ Social Network 

(2) การเผยแพร รายการสารคดีเชิงขาว/การบันทึกเทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา/สื่อสิ่งพิมพ 
/สื่อ Social Network 

(3) การจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมแถลงขาวตอสื่อมวลชน การจัดเวทีเสวนา/สัมภาษณ  
จัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour ใหแกสื่อมวลชนทุกแขนง 

 
 

/โดยแบงงวดงาน… 
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โดยแบงงวดงานเปนจํานวน  10  งวดงาน  ดังนี้ 

(1) การผลิต 
 งวดท่ี ๑ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดผลิตรายการสารคดีเชิง
ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี ๒ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดผลิตรายการการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ 
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 3 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดผลิตส่ือ Social network 
เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบ
จากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 4 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางได จัดทําเนื้อหาของส่ือ
ส่ิงพิมพ ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน 
ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 

(2) การเผยแพร 
งวดท่ี 5 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดเผยแพรรายการสารคดี

เชิงขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 6 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดเผยแพรรายการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ 
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 7 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดเผยแพรส่ือ Social 
network เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผาน
ความเหน็ชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 8 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางได เผยแพรส่ือส่ิงพิมพ  
ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ี
สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 

(3) การจัดกิจกรรม 
งวดท่ี 9 จายคาจางในอัตรารอยละ 1๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดนําเสนอแผนงาน/

กําหนดการ/การออกแบบเวที บูทนิทรรศการ/รายละเอียดการดําเนินงานตางๆ ของการจัดกิจกรรมงานแถลง
ขาวตอสื่อมวลชน /การจัดเวทีเสวนา สัมภาษณ /การจัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour  
ใหแก สื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 
 
 

/งวดท่ี 10… 
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 งวดท่ี 10 จายคาจางในอัตรารอยละ 1๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดจัดกิจกรรมงานแถลงขาว
ตอสื่อมวลชน /การจัดเวทีเสวนา สัมภาษณ /การจัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour  
ใหแกสื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว 

หมายเหตุ  ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดตามงานท่ีเสร็จสิ้น แลวแตกรณี โดยไมจําเปนตองเรียงลําดับ 
ตามงวดงาน 

7. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ 
 7.1 ผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินงานภายใตเง่ือนไขของโครงการท้ังหมดเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หามละเมิดสิทธิ์และกระทําการใดๆ 
อันมิควร หากผูรับจางตองการนําผลงานท้ังหมดหรอืบางสวนไปเผยแพรประชาสัมพันธจะตองขออนุญาตจาก
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนลายลักษณอักษรในแตละครั้ง 
 7.2 กรณีท่ีผูรับจาง นําเสนอภาพหรือเสียงประกอบสําหรับการผลิตงานภายใตโครงการฯ ท่ีไดรับจาง
ในครั้งนี้ จะตองไมมีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ในกรณีจําเปนตองใชภาพ/เสียง/เพลง/สัญลักษณ ฯลฯ ท่ีมีลิขสิทธิ์ 
ผูรับจางตองดําเนินการใหไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายกอนท่ีจะสงมอบงาน หากมีการฟองรองจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว รวมถึงผูรับจางตองรับผิดชอบในการทําละเมิดดวย
ตนเอง ในกรณีนําผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนมาเปนสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดในการผลิตสื่อขางตน 

8. หลักฐานขอเสนอดานเทคนิค 
 ผูเสนอราคา ตองจัดทําและนําเสนอรายละเอียดโครงการฯ ในรูปเลม จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนา 5 ชุด 
มาพรอมกับวันท่ีมานําเสนอผลงาน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 8.1 นําเสนอแนวคิด (concept) เทคนิค รูปแบบ และแผนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การผลิต 
/การเผยแพร/การจัดกิจกรรม  
 8.2 การจัดทําโครงเรื่อง DEMO พรอมสคริปตบท (Story board) เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 8.3 ตัวอยางผลงานสื่อโทรทัศนดานการประชาสัมพันธ ท่ีเคยดําเนินการกับหนวยงานภาครัฐ  
พรอมหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมรับรองสําเนา ท้ังนี้ ตัวอยางผลงานท่ีนํามาเสนอ
ตองมีระยะเวลาไมเกิน 5 ปนับตั้งแตวันประกาศ 
 8.4 หลักฐานการรับรองจองเวลาจากสถานีโทรทัศน หรือเอกสารรับรองการใหเชาเวลาจากบริษัท
เจาของเวลาพรอมคูสัญญากับทางสถานีโทรทัศน 
 ท้ังนี้  หลักฐานขอเสนอดานเทคนิคและตัวอยางผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกนั้น  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาไว ถือวาเปนเอกสารของทาง
ราชการ 

9. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก 
 9.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้ งนี้  กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะพิจารณาตัดสินโดยหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price 
Performance) และพิจารณาจากราคารวม 
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 9.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กลุมจังหวัดฯ จะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ
ตอราคา โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมท้ังหมดเทากับ
รอยละ 100 ดังนี้ 
  9.2.1 ราคาท่ียื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 40 
  9.2.2 คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 60 
ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณาใหเต็ม 100 คะแนน 

ท่ี เกณฑการพิจารณา คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 

แนวคิด (Concept) รูปแบบ และเทคนิคกระบวนการดําเนินการ 
1.1 โครงเรื่องรายการสารคดีเชิงขาวและการบันทึกเทปสัมภาษณหรือการ

เสวนา มีความตอเนื่องและสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ 
1.2 บทสคริปตของรายการสารคดีเชิงขาวและการบันทึกเทปสัมภาษณหรือ

การเสวนา (Story Board) เขาใจงาย รูปแบบเนื้อหานาสนใจ 
1.3 แนวความคิด รูปแบบรายการการจัดเวทีเสวนา การจัดงานนิทรรศการ

การคาการลงทุน การจัดกิจกรรมงานแถลงขาว การจัดกิจกรรม Press Tour 
ใหแกสื่อมวลชนแขนงตางๆ และพิธีกรมีความเหมาะสม 

1.4 มีความเขาใจดานเทคนิค รูปแบบ และรายละเอียดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
และสื่อ Social Network 
แผนการผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธตลอดท้ังโครงการ และความคุมคา
ของชวงเวลาและสถานีโทรทัศน 

2.1  ความนิยม (Rating) ของสถานีโทรทัศนท่ีออกอากาศมีความสอดคลอง
กับกลุมเปาหมาย 

2.2  ความเหมาะสมของรายการท่ีออกอากาศตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
2.3 หลักฐานการรับรองจองเวลาจากสถานีโทรทัศน หรือเอกสารรับรองการ

ใหเชาเวลาจากบริษัทเจาของเวลาพรอมคูสัญญากับทางสถานีโทรทัศน 
ผลงาน/คุณสมบัติทีมงานและผูเช่ียวชาญ 
3.1 ผลงานท่ีเก่ียวของกับการจางฯ และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ 
3.2 ประวัติบริษัทและรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการคา 

50 
(15) 

 
(15) 

 
(10) 

 
 

(10) 
 

40 
 

(15) 
 

(10) 
(15) 

 
30 
(15) 

 
(15) 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

15 

 รวม 120 60 

 9.3 หากผูเสนอราคารายใด ไมสามารถมานําเสนอผลงานหรือชี้แจงรายละเอียดตามท่ีกลุมจังหวัดฯ 
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีไว กลุมจังหวัดฯ จะพิจารณาการใหคะแนนเปนศูนยในการแขงขันประกวดราคา
โครงการฯ ครั้งนี้ และใหถือวาการตัดสินของกลุมจังหวัดฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได 
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 9.4 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวน หรือยื่น
ขอเสนอและใบเสนอราคาไมถูกตองแลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแปลกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอสวนราชการเทานั้น 
 9.5 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไม
ครบถวน หรือยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาไมถูกตองแลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือผิดแปลกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ 
เฉพาะกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสวนราชการเทานั้น 
 9.6 กลุมจังหวัดฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
  9.6.1 ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของ
กลุมจังหวัดฯ 
  9.6.2 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
 9.7 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา กลุมจังหวัดฯ มีสิทธิ์ใหผูเสนอ
ราคาชี้แจงขอเท็จจริง ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได และมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ 
ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 9.8 กลุมจังหวัดฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกลุมจังหวัดฯ เปนเด็ดขาด 
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง กลุมจังหวัดฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 กรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด จนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได กลุมจังหวัดฯ 
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให
เชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ี
รับฟงได กลุมจังหวัดฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
 9.9 กรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนๆ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม           
กลุมจังหวัดฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู เสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกลุมจังหวัดฯ  
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน  
 ในกรณีนี้ หากกลุมจังหวัดฯ พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง กลุมจังหวัดฯ มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอดังกลาวได 
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และถือวาผลการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาของกลุมจังหวัดฯ 
เปนผลการ  
 9.10 ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก ตองนําหลักฐานฉบับจริงในการยืนยันการจองเวลาสถานี  
หรือรายการ เพ่ือมายืนยันการจองเวลาท่ีแนนอนใหกลุมจังหวัดฯ พิจารณากอนดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ตอไป 

 
/9.11 กรณีท่ีปรากฏ… 
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 9.11 กรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา และหรือ กอนและ
หลังการทําสัญญา วาผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกไมสามารถดําเนินการตามท่ียื่นขอเสนอไวอันเปน
สาระสําคัญยิ่งตามขอกําหนดของโครงการฯ โดยไมมีเหตุอันควรและหลักฐานท่ีปรากฏไมมีความชัดเจน
เหมาะสมหรือไมถูกตอง ถือวาการยื่นขอเสนอดังกลาวเปนการกระทําโดยไมสุจริต ดังนั้น กลุมจังหวัดฯ  
มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และดําเนินการพิจารณาผูเสนอราคาราย
ถัดไปท่ีผานการคัดเลือก โดยกลุมจังหวัดฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน โดยถือวาผล
การพิจารณาของกลุมจังหวัดฯ เปนผลการตัดสินอันเด็ดขาดจะฟองรองหรือเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได ท้ังนี้  
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

10. อัตราคาปรับ 
      ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จตามระยะเวลาเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาจางฯ ผูรับจาง
จะตองชําระคาปรับ รอยละ 0.๑๐ ตอวัน โดยคิดจากจํานวนคาจางท้ังหมด นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จ
ตามสัญญาฯ จนถึงวันท่ีไดมีการสงมอบงานงวดสุดทาย เวนแตในกรณีท่ีกลุมจังหวัดฯ เห็นชอบใหขยายสัญญา 

11. งบประมาณ   งบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัดอีสาน
ตอนบน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 6,25๐,๐๐๐ บาท (หกลานสองแสนหาหม่ืนบาทถวน)   

12. หนวยงานรับผิดชอบ   
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ชั้น 4 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร./โทรสาร 042 224288 
 

 


	โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการลงทุน 5 จังหวัดอีสานตอนบน
	ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

