การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานที่มิใชงานกอสราง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ จางจัด Road Show ในประเทศ ภายใตโครงการศูนยกลางประชุมนานาชาติ
และการท%องเที่ยวยุคก%อนประวัติศาสตร (ไดโนเสารสะออน)
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานจังหวัดขอนแก%น
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 29 มิถุนายน 2558
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 คํานวณราคากลาง (ราคาอางอิง) ตามเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจํานวน 1,200,000 บาท
4.2 คํานวณราคากลาง (ราคาอางอิง) โดยการสืบราคาจากบริษัท มายออแกไนซ จํากัด
4.3 คํานวณราคากลาง (ราคาอางอิง) โดยการสืบราคาจากบริษัทอินโมชั่น จํากัด
4.4 คํานวณราคากลาง (ราคาอางอิง) โดยการสืบราคาจากบริษัทดีไซทงาม จํากัด
4.5 คํานวณราคากลาง (ราคาอางอิง) โดยการสืบราคาจากบริษัท ทีสปายมีเดีย จํากัด
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายประพันธ โพธิ์วันนา

หัวหนากลุ%มงานอํานวยการ

5.2 นางละมัย โพธิ์สูง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

5.3 นายกิติพงษ เบี้ยวโกฏิ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

5.4 นางสาวพรพิรมย ศิริชนม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

5.5 นางสาวสุรางรัตน ช%วยวงศญาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

รายละเอียดการจัดงานตามขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference : TOR)
จ#างเหมาจัด Road Show ในประเทศ
ภายใต#โครงการศูนย2กลางประชุมนานาชาติและการท6องเที่ยวยุคก6อนประวัติศาสตร2 (ไดโนเสาร2สะออน)
---------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จังหวัดขอนแกน มีที่ตั้งที่ไดเปรียบในทางภูม-ิ รัฐศาสตร$ในการเป%นเมืองหลัก (Growth Center) ที่

สามารถเป%นศูนย$กลางการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก ๆ ดานในประชาคมอาเซียน และอนูภูมิภาคลุมน้าํ โขง
(Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งประกอบดวยประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กัมพูชา พมา เวียดนาม และมณฑลตอนลางของจีน นอกจากนี้ยังเป%นจุดตัดของทางหลวงแผนดินหมายเลข 2
ที่เชื่อมระหวางทิศเหนือและทิศใต (Eastern Sea Board : ESB) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 ที่เชื่อม
ระหวางทิศตะวันออกและตะวันตก (East – West Economic Corridor) จึงทําใหขอนแกนเป%นเมืองศูนย$กลาง
การพัฒนาในภูมภิ าคในหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานการศึกษา การแพทย$และการสาธารณสุข การบริการ การ
ประชุมสัมมนา และเปนเมืองที่เปนศูนยกลางการคมนาคม สามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต!าง ๆ ทั้งในและนอก
ภูมิภาคได) โดยสะดวกทั้งทางรถยนต รถไฟ และเครื่องบิน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกด)านที่พัก ห)อง
ประชุมสัมมนา แหล!งท!องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับสําหรับตลาดกลุ!มประชุมสัมมนา และมีหน!วยงานราชการและ
ภาคเอกชนที่เปนส!วนกลางและส!วนภูมิภาคตั้งอยู!ในพื้นที่กว!า 660 แห!ง โดยจังหวัดมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงการ
ประชุมและส!งเสริมให)มีการท!องเที่ยวในกลุ!มตลาด MICE ให)มากขึ้น และถือว!าจังหวัดขอนแก!น มีความพร)อมที่จะ
เปนศูนยกลางการประชุมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดการประชุมและการสัมมนาทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติจํานวนมาก
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ไดลงนาม MOU กับจังหวัด
ขอนแกน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ใหขอนแกนเป%น MICE City แหงที่ 5 ของประเทศ (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต
เชียงใหม) โดยป8จจัยที่ทําให)จังหวัดขอนแก!นได)รับการส!งเสริมให)เปน Mice City แห!งที่ 5 ของประเทศ มาจาก

10 เหตุผลสําคัญ คือ
1. มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการประชุมสัมมนา (Best Conference Facilities)
2. การเดินทางสะดวก (Convenient)
3. มากด)วยวัฒนธรรม (Rich Culture)
4. เมืองแห!งกิจกรรม หรือ events (Vibrant & Fun)
5. อาหารอร!อย (Sensational Thai-Isaan Cuisine)
6. การต)อนรับที่อบอุ!นในฐานะเจ)าบ)าน (Warmest Hospitality)
7. ความกลมกลืนของการใช)ชีวิตในความเปนเมืองและชนบท (Combination of city life
and countryside)
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8. สิ่งแวดล)อมดี (Sustainability)
9. ความปลอดภัย (Security)
10. ใช)เงินอย!างคุ)มค!า (Value for Money plus Quality)
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบจังหวัดขอนแกนกับจังหวัดไมซ$อื่นแลว จะเห็นวา จังหวัดขอนแกน
ยังเสียเปรียบในเรื่องแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ และไมเป%นจังหวัดที่เป%นจุดหมายปลายทางที่เป%นตัวเลือกอันดับตน ๆ
ของนักทองเที่ยว ดังนั้น จึงมีความจําเป%นอยางยิ่งที่จังหวัด จะตองเสนอศักยภาพจังหวัดใหเป%นที่รับรูอยางกวางกวาง
และเรงใหความรู ความเขาใจกับผูรับผิดชอบทั้งในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ
ไมซ$ พรอมกับการสรางเครือขายไมซ$ของจังหวัดขอนแกน ใหมีความเขมแข็ง ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย
ในจังหวัดอื่น
2. วัตถุประสงค2
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ$ศักยภาพความโดดเดนของจังหวัดขอนแกน ในการเป%นศูนย$กลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจการทองเที่ยวเชิงพิเศษ การคา การลงทุน สินคา และ
บริการ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแกนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ$ เพื่อเตรียมความพรอม
รองรับการแขงขันในเวทีการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเกี่ยวของเรื่องไมซ$ เพื่อใหเกิดความรวมมือเป%นเครือขายจังหวัด
ขอนแกน เพื่อใหมีความเขมแข็ง และเปgดโอกาสในการแสดงศักยภาพและความพรอมในการรองรับผูเดินทางมายัง
จังหวัดขอนแกน
2.4 เพื่อเผยแพรให นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
ไดทราบถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแกนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมMICE และเป%นการสรางทัศนคติที่ดีใหกับกลุม
ผูเกี่ยวของ
3. กลุ6มเปBาหมาย
3.1 ประชาชนในพื้นที่ที่จัดงานและจังหวัดใกลเคียง
3.2 ผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องดานอุตสาหกรรม MICE การ
ทองเที่ยว การศึกษา การแพทย$ การขนสง และ Logistic
3.4 กลุมนักธุรกิจ และนักลงทุนทั้งในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
3.5 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
5. รูปแบบการดาเนินงาน
จัด Road Show นําเสนอศักยภาพของจังหวัดขอนแกน โดยจัดขึ้นเอง หรือไปรวมงานที่หนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้น ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ รวม 2 ครั้ง โดยมีรูปแบบการจัดงานอยางนอยประกอบดวย
5.1 จัดนิทรรศการนําเสนอศักยภาพของจังหวัดขอนแกน อยางนอยดังนี้
(1) Khon Kaen MICE City

-3(2) ดานการคา การลงทุน และการบริการ
(3) ดานการแพทย$
(4) ดานการศึกษา
(5) ดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส$
(6) แหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัด
5.2 จัดแสดงสินคา และผลิตภัณฑ$เดนของจังหวัดขอนแกน
5.3 ประชาสัมพันธ$ศักยภาพจังหวัดขอนแกน และการเป%น MICE City แหงที่ 5 ของประเทศ
6. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูรับจางตองดําเนินการดังตอไปนี้
6.1 นําเสนอแนวคิดการดําเนินการจัดงาน โดยดําเนินการ ดังนี้
ผูรับจางตองเสนอแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Theme) และชื่องาน ของการจัดงาน Road
Show ในลักษณะเป%นการนําเสนอศักยภาพหรือจุดเดนของจังหวัดขอนแกน โดยแสดงศักยภาพและความกาวหนาใน
ดานอุตสาหกรรม MICE การเป%นเมืองศูนย$กลางของภูมิภาคในดานตาง ๆ เชน ดานการคา การบริการ การศึกษา
การแพทย$ การคมนาคมขนสงและโลจิสติกส$ ฯลฯ แหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัด และสินคา หรือผลิตภัณฑ$เดน
และมีชื่อเสียงของจังหวัด เชน สินคาอุตสาหกรรมสงออก สินคาหรือผลิตภัณฑ$ SMEs สินคา OTOP และผลิตผลจาก
ภาคการเกษตร ฯลฯ ผูรับจางตองออกแบบพื้นที่และการจัดกิจกรรมภายในงานใหมีความสอดคลองกันและมี
ภาพลักษณ$ที่ดี เนนการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แสดงใหคนทั่วประเทศไดรูจักจังหวัดขอนแกนมากยิ่งขึ้น
โดยมุงหวังใหเกิดผลกระทบเชิงบวกดานการลงทุน การบริการ และการทองเที่ยวที่ตามมาใหแกจังหวัดขอนแกน
6.2 นําเสนอสถานที่จัดงานที่เหมาะสมในการจัดงาน Road Show พรอมดูแลคาใชจายสถานที่สําหรับ
การจัดงาน ไมนอยกวา 3 วัน โดยจัดหาพื้นที่สําหรับจัดงานในอาคารปรับอากาศ มีพื้นที่ไมนอยกวา 50 ตารางเมตร
เพื่อจัด Road Show นําเสนอศักยภาพของจังหวัดขอนแกน และประชาสัมพันธ$จังหวัดขอนแกน โดยจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากจังหวัดขอนแกน
6.3 รูปแบบสื่อนําเสนอศักยภาพจังหวัด และรูปแบบการประชาสัมพันธ$
6.4 จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณดําเนินการโดยละเอียด
6.5 กิจกรรมการจัด Road Show ในเขตหรือนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 1 ตามที่จังหวัด
ขอนแกนเห็นชอบ โดยผูรับจางตองดําเนินการอยางนอยดังนี้
6.5.1 งานดานประชาสัมพันธ$
(1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ$ พรอมจัดทําแผนการประชาสัมพันธ$ และทําการประชาสัมพันธ$
ผานสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ$ สื่อออนไลน$ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ โดยใหเผยแพรอยาง
กวางขวาง กอนการจัดงานอยางนอย 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธ$เชิญชวนใหกลุมเปoาหมายเขารวมงาน
(2) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ$ศักยภาพของจังหวัดขอนแกน และการเป%น MICE City แหง
ที่ 5 ของประเทศ ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ และนําเผยแพรประชาสัมพันธ$ภายในงาน Road Show
6.5.2 การจัดสถานที่
(1) จัดทําและตกแตงคูหา พรอมตกแตงสถานที่จัดงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของให
เหมาะสม และสอดคลองกับ Concept และ Theme ของงาน ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ

-4(2) จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบแสง สี พรอมอุปกรณ$ที่ทันสมัย และอุปกรณ$
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในบริเวณพื้นที่จัดงานที่ทําใหงานสมบูรณ$มากที่สุด
(3) จัดมุม Photo Backdrop พรอมอุปกรณ$ตกแตง จํานวน 1 แหง และตกแตงสถานที่ให
เขากับ Concept และ Theme ของงาน
(4) การกอสรางและตกแตงตามขอ (1) ถึง (3) จะตองเสร็จกอนเวลาเปgดงาน เมื่อเสร็จสิ้น
การจัดงานแลว ผูรับจางจะตองจัดเก็บ และเคลื่อนยายอุปกรณ$ที่ติดตั้งภายในงานทั้งหมดออกจากพื้นที่จัดงาน และทํา
ความสะอาดพื้นที่ดังกลาวใหเรียบรอยใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายดานสถานที่
อุปกรณ$แสดงสินคามาตรฐาน คาสาธารณูปโภค คาเสียหาย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานทั้งหมด
6.5.3 จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพจังหวัดขอนแกน
(1) จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพจังหวัดขอนแกน โดยจัดและตกแตงพื้นที่สาหรับจัด
นิทรรศการแสดงศักยภาพของจังหวัด ใหสอดคลองกับ Concept และ Theme ของงาน ตามที่จังหวัดขอนแกน
เห็นชอบ
(2) นําเสนอแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัด ในรูปสื่อดิจิตอล ตามที่จังหวัดขอนแกน
เห็นชอบ
(3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ$ที่จําเป%นพรอมจัดทําปoายชื่อในแตละกิจกรรมหรือแตละสวนงาน
6.5.4 จัดแสดงสินคา และผลิตภัณฑ$เดนของจังหวัด โดยคัดเลือกสินคา และผลิตภัณฑ$เดนและ
มีชื่อเสียงของจังหวัด เชน สินคาอุตสาหกรรมสงออก สินคาหรือผลิตภัณฑ$ SMEs และสินคา OTOP ฯลฯ ตามที่
จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ ไปจัดแสดงภายในงาน
6.5.5 กิจกรรมรวมสนุก
(1) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมของผูเขารวมงาน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
(2) จัดหาของที่ระลึกสําหรับผูที่เขารวมกิจกรรม
6.5.6 การอํานวยความสะดวกภายในงาน
(1) จัดหาพิธีกร ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี อยางนอย 1 คน เพื่อดําเนิน
รายการและใหขอมูลความรูแกผูชมงาน ตลอดการจัดงาน
(2) จัดผูที่มีความรูประจําในแตละจุดตาง ๆ ของนิทรรศการ อยางนอยจุดละ 1 คน
สําหรับใหขอมูลในแตละจุด
(3) จัดทําเอกสารอธิบายผังงาน และเนื้อหาของงานโดยสรุป
6.5.7 บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภายในงานทั้งหมด จนเสร็จสิ้นงาน
6.5.8 การประเมินผลการจัดงาน
(1) ออกแบบแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดงาน และขอเสนอแนะการจัดงาน และ
ดําเนินการเก็บขอมูลผูเขาชมงานทุกวัน
(2) ประมวลและสรุปผลการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของผูชมงาน
6.6 กิจกรรมการจัด Road Show ในเขตหรือนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 2 ตามที่จังหวัด
ขอนแกนเห็นชอบ โดยผูรับจางตองดําเนินการอยางนอยดังนี้

-56.6.1 งานดานประชาสัมพันธ$
(1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ$ พรอมจัดทําแผนการประชาสัมพันธ$ และทําการประชาสัมพันธ$
ผานสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ$ สื่อออนไลน$ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ โดยใหเผยแพรอยาง
กวางขวาง กอนการจัดงานอยางนอย 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธ$เชิญชวนใหกลุมเปoาหมายเขารวมงาน
(2) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ$ศักยภาพของจังหวัดขอนแกน และการเป%น MICE City แหง
ที่ 5 ของประเทศ ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ และนําเผยแพรประชาสัมพันธ$ภายในงาน Road Show
6.6.2 การจัดสถานที่
(1) จัดทําและตกแตงคูหา พรอมตกแตงสถานที่จัดงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของให
เหมาะสม และสอดคลองกับ Concept และ Theme ของงาน ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ
(2) จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบแสง สี พรอมอุปกรณ$ที่ทันสมัย และอุปกรณ$
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในบริเวณพื้นที่จัดงานที่ทําใหงานสมบูรณ$มากที่สุด
(3) จัดมุม Photo Backdrop พรอมอุปกรณ$ตกแตง จํานวน 1 แหง และตกแตงสถานที่ให
เขากับ Concept และ Theme ของงาน
(4) การกอสรางและตกแตงตามขอ (1) ถึง (3) จะตองเสร็จกอนเวลาเปgดงาน เมื่อเสร็จสิ้น
การจัดงานแลว ผูรับจางจะตองจัดเก็บ และเคลื่อนยายอุปกรณ$ที่ติดตั้งภายในงานทั้งหมดออกจากพื้นที่จัดงาน และทํา
ความสะอาดพื้นที่ดังกลาวใหเรียบรอยใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายดานสถานที่
อุปกรณ$แสดงสินคามาตรฐาน คาสาธารณูปโภค คาเสียหาย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานทั้งหมด
6.6.3 จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพจังหวัดขอนแกน
(1) จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพจังหวัดขอนแกน โดยจัดและตกแตงพื้นที่สาหรับจัด
นิทรรศการแสดงศักยภาพของจังหวัด ใหสอดคลองกับ Concept และ Theme ของงาน ตามที่จังหวัดขอนแกน
เห็นชอบ
(2) นําเสนอแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัด ในรูปสื่อดิจิตอล ตามที่จังหวัดขอนแกน
เห็นชอบ
(3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ$ที่จําเป%นพรอมจัดทําปoายชื่อในแตละกิจกรรมหรือแตละสวนงาน
6.6.4 จัดแสดงสินคา และผลิตภัณฑ$เดนของจังหวัด โดยคัดเลือกสินคา และผลิตภัณฑ$เดนและ
มีชื่อเสียงของจังหวัด เชน สินคาอุตสาหกรรมสงออก สินคาหรือผลิตภัณฑ$ SMEs และสินคา OTOP ฯลฯ ตามที่
จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ ไปจัดแสดงภายในงาน
6.6.5 กิจกรรมรวมสนุก
(1) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมของผูเขารวมงาน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
(2) จัดหาของที่ระลึกสําหรับผูที่เขารวมกิจกรรม
6.6.6 การอํานวยความสะดวกภายในงาน
(1) จัดหาพิธีกร ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี อยางนอย 1 คน เพื่อดําเนิน
รายการและใหขอมูลความรูแกผูชมงาน ตลอดการจัดงาน
(2) จัดผูที่มีความรูประจําในแตละจุดตาง ๆ ของนิทรรศการ อยางนอยจุดละ 1 คน
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(3) จัดทําเอกสารอธิบายผังงาน และเนื้อหาของงานโดยสรุป
6.6.7 บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภายในงานทั้งหมด จนเสร็จสิ้นงาน
6.6.8 การประเมินผลการจัดงาน
(1) ออกแบบแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดงาน และขอเสนอแนะการจัดงาน และ
ดําเนินการเก็บขอมูลผูเขาชมงานทุกวัน
(2) ประมวลและสรุปผลการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของผูชมงาน
6.7 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดงาน Road Show ประกอบดวย ผลการดําเนินงานตามขอ 6.1 – 6.6
พรอมปtญหา อุปสรรค และขอเสนอผล ในรูปแบบเอกสารเป%นเลม และภาพถายประกอบ พรอมแผน CD จํานวน 10
ชุด
7. การส6งมอบงาน
กําหนดสงมอบงาน เป%น 4 งวด ดังนี้
7.1 งวดที่ 1 ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3 และขอ 6.4 และสงมอบงาน
ภายใน 15 นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7.2 งวดที่ 2 ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามขอ 6.5 และสงมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา (Road Show ครั้งที่ 1)
7.3 งวดที่ 3 ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามขอ 6.6 และสงมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา (Road Show ครั้งที่ 2)
7.4 งวดที่ 4 ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามขอ 6.7 และงานสวนที่เหลือทั้งหมด (ถามี) และสงมอบงาน
ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
8. ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 75 วันนับจากวันลงนามในสัญญา
9. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน และนอกเขตพื้นที่จังหวัด ตามที่จังหวัดขอนแกนเห็นชอบ
10. งบประมาณ
งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
11. ข#อกําหนดจ6ายเงิน
กําหนดการจายคาจางออกเป%นงวด จํานวน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จายคาจางรอยละ 20 ของมูลคางานจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานตามขอ 6.1 ขอ
6.2 ขอ 6.3 และขอ 6.4 และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว
งวดที่ 2 จายคาจางรอยละ 35 ของมูลคางานจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานตามขอ 6.5 และ
ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว (Road Show ครั้งที่ 1)
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ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว (Road Show ครั้งที่ 2)
งวดที่ 4 จายคาจางรอยละ 10 ของมูลคางานจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานตามขอ ขอ 6.7
และงานสวนที่เหลือทั้งหมด (ถามี) และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว
12. การปรับ
ในกรณีผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ผูรับจางจะตองชําระ
คาปรับเป%นรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนย$จุดหนึ่งศูนย$) ของคาจางทั้งหมด จนกวาผูรับจางจะสงมอบงานแลว
เสร็จและครบถวนตามสัญญา
13. ตัวชี้วัด
13.1 จํานวนผูชมงาน ไมนอยกวา 1,000 คน
13.2 ผูชมงานมีความพึงพอใจในงานไมนอยกวารอยละ 85
14. ผลที่คาดว6าจะได#รับ
14.1 ภายหลังสิ้นสุดโครงการ คาดวาจะมีจํานวนครั้งของการจัดประชุมสัมมนาในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแกน เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 30
14.2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ$มวลรวมของจังหวัดขอนแกน เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 2
15. คุณสมบัติของผู#เสนอราคา
15.1 ผูเสนอราคาตองเป%นนิติบุคคล และมีอาชีพเกี่ยวกับการรับจางจัดงาน นิทรรศการ หรือกิจกรรม
พิเศษอื่น ๆ (Organizer) โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย$ออกใหหรือ
รับรองไมเกิน ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารการสอบราคา
15.2 ผูเสนอราคาตองไมเป%นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลวไมเป%นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป%นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
15.3 ผูเสนอราคาตองไมเป%นผูมีผลประโยชน$รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขารวมเสนองานใหแก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป%นผูกระทําการอันเป%นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป%นธรรม
15.4 ผูเสนอราคาตองไมเป%นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
15.5 ผูประสงค$จะเสนอราคาตองมีผลงานดานการจัดงาน นิทรรศการ วิชาการ หรือกิจกรรมพิเศษ
อื่น ๆ (Organizer) ซึ่งเป%นผลงานที่เป%นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ภายในระยะเวลา 5 ปz ยอนหลังนับถึงวันยื่น
เอกสารสอบราคา จํานวนอยางนอย 1 สัญญา และมีวงเงินของสัญญาไมนอยกวา 500,000 บาท โดยมีหนังสือ
รับรองจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
พรอมแนบสําเนาสัญญา และจังหวัดขอนแกนขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จจริง
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป%นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการปoองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป%น
คูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดังนี้
15.6.1 นิติบุคคลที่จะเขาเป%นคูสัญญา (ผูประสงค$จะเสนอราคา) ตองไมอยูในฐานะเป%นผูไม
แสดงบัญชีรายรับรายจายหรือไมแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
15.6.2 นิติบุคคลที่จะเขาเป%นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส$ (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส$ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต$ศูนย$ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
15.6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร วันแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) คูสัญญาอาจรับจายเป%นเงินสดก็ได
15.7 กรณีมอบหมายใหบุคคลซึ่งมิใชกรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจเต็มทําการยื่นซองแทน หรือ
ผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น ตองมอบอํานาจเป%นหนังสือใหบุคคลนั้นเป%นผูแทนที่มีอํานาจเต็มโดยชอบดวยกฎหมาย
15.8 ผูเสนอราคาตองเสนอรูปแบบ แนวคิดการดําเนินงาน เทคนิค ใหคณะกรรมการพิจารณา
16. การยื่นข#อเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองจัดทําขอเสนอ แบงออกเป%น 2 สวน โดยใหแยกซอง 2 ซอง คือ ขอเสนอดานเทคนิค
และขอเสนอดานราคา ดังนี้
16.1 ขอเสนอทางดานเทคนิค ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอดานเทคนิคตามขอกําหนด โดยเอกสาร
รายละเอียดขอเสนอดานเทคนิคทั้งหมดตองจัดทําใหอยูในรูปเลมเดียวกัน และนําเสนอทางระบบคอมพิวเตอร$
โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โดยเอกสารตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามกํากับทุกหนา และสําเนา
จํานวน 3 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด) โดยมีหัวขอการนําเสนออยางนอยตองประกอบดวย
(1) แนวความคิด และรูปแบบ
(2) รายละเอียดทุกกิจกรรมที่กําหนดโดยละเอียด
(3) แบบราง (Art work)
(4) สื่อการประชาสัมพันธ$ และการประชาสัมพันธ$
(5) แผนการดําเนินงาน
(6) สรุปความเป%นมาของบริษัท ประสบการณ$ และผลงานในอดีตที่เกี่ยวของ
(7) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูเสนอราคาตามขอ 14
(8) ขอเสนออื่น ๆ
ทั้งนี้ สาระในการนําเสนองานจะตองเป%นไปตามขอบเขตของงาน
ผูเสนอราคา ตองพรอมที่จ ะนําเสนอแนวคิด รายละเอียดการจัดงาน (Presentation) ตอคณะ
กรรมการฯ ไมเกิน 30 นาที ตามวันเวลาที่ประกาศแจงใหทราบ
16.2 ขอเสนอดานราคา โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา ประกอบดวย รายละเอียดคาใชจาย และ
คาจางที่สอดคลองกับขอเสนอการจัดงานและขอบเขตของงานจางอยางมีเหตุมีผล ซึ่งราคาที่เสนอประกอบดวยราคาที่
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ผลิต คาเชาสถานที่ คากอสรางและตกแตงสถานที่ คาจัดทําสื่อและประชาสัมพันธ$ คาประเมินผลและคาใชจายอื่น ๆ
ที่ใชในแตละขั้นตอนใหคณะกรรมการทราบหลังจากที่เป%นผูชนะการสอบราคา
17. เกณฑ2การพิจารณาผู#มีสิทธิเสนอราคา/ขั้นตอนการตัดสิน
17.1 ผูเสนอราคาสงเอกสารครบถวน ตามที่กําหนด จึงจะไดรับการพิจารณาในขอตอไป
17.2 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคของผูเสนอราคา และกรอบแนวความคิด
และรูปแบบการจัดงานฯ โดยพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑ$ โดยการพิจารณาตามเกณฑ$ตองมีคะแนนขอเสนองาน
ดังกลาว ไมต่ํากวารอยละ 80 คณะกรรมการฯ จึงจะพิจารณาในดานของราคาตอไป โดยมีเกณฑ$การพิจารณา
ขอเสนองานดานราคา ดังนี้
(1) ขอเสนอทางดานเทคนิ ค แนวคิ ด ในการออกแบบและรู ป แบบที่ เ สนอสอดคลองกั บ
จุดประสงค$ของงานและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค$
30 คะแนน
(2) การเสนอรายละเอียดกิจกรรม
50 คะแนน
(3) ความพรอมและประสบการณ$ของผูเสนอราคาในการดําเนินงาน
- ประวัติการทํางานและผลงานของผูเสนอราคา
10 คะแนน
- แผนการปฏิบัติงาน/ตารางเวลา
รวมคะแนนทั้งสิ้น

10 คะแนน
100 คะแนน

กรณีผูเสนอราคารายใด ที่ไมผานเกณฑ$การคัดเลือกทางดานเทคนิค คณะกรรมการฯ จะไมเปgด
ซองขอเสนอดานราคาของผูเสนอราคารายนั้น และสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกผูเสนอราคารายนั้น
17.3 คณะกรรมการจั ด จ#างฯ ทรงไว# ซึ่งสิ ท ธิ์ที่ จะไม6 รับราคาต่ําสุดหรือ ราคาที่ เสนอทั้งหมดก็ ไ ด#
สุดแต6จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน2ของทางราชการเป_นสําคัญ และให#ถือว6าการตัดสินของคณะกรรมการฯ
เป_นเด็ดขาด ผู#เสนอจะเรียกค6าเสียหายใดๆ ไม6ได# รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและ
ลงโทษผู#เสนอราคาเป_นผู#ทิ้งงาน ไม6ว6าจะเป_นผู#เสนอราคาที่ได#รับการคัดเลือกหรือไม6ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาเอกสารอันเป%นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป%นตน
18. การทําสัญญาจ#าง: ทําสัญญาจางภายใน 5 วัน หลังจากประกาศผลการสอบราคาจาง
19. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
19.1 สิทธิ์ในผลงานทั้งหมด เป%นของจังหวัดขอนแกน
19.2 จังหวัดขอนแกน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ/ภาพ ขาวสาร บทความ
ประชาสัมพันธ$ เพื่อความเหมาะสม
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แผนปฏิบัติราชการประจําปzของจังหวัดขอนแกน ประจําปzงบประมาณ พ.ศ.2558
19.4 ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนด จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป%นผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
19.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป%นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
20. ผู#รับผิดชอบโครงการ
20.1 สํานักงานจังหวัดขอนแกน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ถนนศูนย$ราชการ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
20.2 หมายเลขโทรศัพท$ 0-4323-9381 และหมายเลขโทรสาร 0-4323-9381
20.3 E-mail address : Strategy_kk@hotmail.com
-------------------------------------------------------------

