ประกาศจังหวัดเชี ยงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างจ้ างจัดทาแผนทีพ่ ูดได้ ๕ ภาษา ตามโครงการเปิ ดประตูเชื่ อมโยงการท่ องเที่ยวจังหวัด
เชี ยงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทาแผนที่พูดได้ ๕ ภาษา ตามโครงการ
เปิ ดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชี ยงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
๑. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชี พรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่าว
ซึ่ งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอราคารายอื่ นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
เชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๕. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอราคาในสถานะที่หา้ มเข้าเสนอราคาและห้าม
ทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๖. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗.บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมี มูลค่าไม่เกิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
/กาหนดยืน่ ...

-๒กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ในวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถซื้ อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ในราคาชุ ดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทาง
ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร เข้าบัญชี สานักงานการท่องเที่ยว
และกี ฬาจังหวัดเชี ยงราย ธนาคารกรุ งไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเชี ยงราย ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญั ชี ๙๘๐-๖๗๘๘-๖๒๑ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ภายหลังจากชาระเงิน

โดย
เป็ นที่

เรี ยบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cots.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๕๐๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวปราณปริ ยา พลเยีย่ ม)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ปฏิบตั ิราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย

-ร่ าง-

เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓/๒๕๕๙
ประกวดราคาจ้ างจ้ างจัดทาแผนทีพ่ ูดได้ ๕ ภาษา ตามโครงการเปิ ดประตูเชื่ อมโยงการท่ องเทีย่ ว
จังหวัดเชี ยงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จังหวัดเชียงราย ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทาแผน
ที่พูดได้ ๕ ภาษา ตามโครงการเปิ ดประตูเชื่ อมโยงการท่ องเที่ ยวจังหวัดเชี ยงรายสู่ GMS และ ASEAN
(Chiangrai Gateway) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) ณ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอราคาในสถานะที่หา้ มเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๒.๖ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดเชื่ อถือ
๒.๗ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชี กลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยืน่ ข้ อเสนอ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชี รายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยนื่
เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
(๔.๒) สาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเ้ สนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการจ้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภท
ต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๕.๑) เอกสารข้อเสนอทางเทคนิค ส่ งให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ถ้ามี)
(๖) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑

ผูเ้ สนอราคาต้อ งยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐด้ว ย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ้ สนอราคา โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั เสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการจ้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ ถ้วนและเข้า ใจเอกสารประกวดราคาจ้า งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท้ งั หมดเสี ย ก่ อนที่ จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐. น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรื อไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ก่อนหรื อในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผูเ้ สนอราคารายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่
ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว

ผูเ้ สนอราคาที่ถู กตัดรายชื่ อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคา ที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ น ผูเ้ สนอ
ราคาที่ ก ระท าการอัน เป็ นการขัด ขวางการแข่ ง ขัน ราคาอย่า งเป็ นธรรม อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดัง กล่ า วต่ อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากส่ วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของปลัดกระทรวง
ให้ถือเป็ นที่สุด
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็ นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์และเห็ นว่าการยกเลิ ก
การพิ จ ารณาผลการเสนอราคาที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง
ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ม และภาษี อื่นๆ (ถ้ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ห้ามผูเ้ สนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเ้ สนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสื อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ผเู ้ สนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็ นหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ใน
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐. น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้ อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่คดั เลื อกไว้ ๓ ลาดับ
แรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ครั้งนี้
จังหวัดจะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพต่อราคา และจะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๖.๒ ในการพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ ส่ วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิ ทธิ ภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปั จจัยหลักและน้ าหนักที่กาหนด
ดังนี้
๖.๒.๑ รายการพิ จ ารณา คื อ จัด ท าแผนที่ พูด ได้ ๕ ภาษา ตามโครงการเปิ ดประตู
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway)
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
(๒) คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบัติ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ (ตัว แปรหลัก )
กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐
๖.๓ หากผูเ้ สนอราคารายใดมี คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยื่นหลัก ฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ จะไม่รับ พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์
ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ จังหวัดเท่านั้น
๖.๔ จังหวัดสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑)

ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู ้เ สนอราคารายนั้ นในบั ญ ชี ผู ้รั บ เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิ กส์ ทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อบัญชี รายชื่ อผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่ อนิ ติบุคคล หรื อลงลายมือชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูเ้ สนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น

๖.๕ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัด มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ
หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็ นส าคัญ และให้ ถื อ ว่า การตัด สิ น ของจัง หวัด เป็ นเด็ ด ขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายใดๆ มิ ได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิ กการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผูเ้ สนอ
ราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อถือได้วา่ การยื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ ผูเ้ สนอราคารายที่ เสนอราคาต่ า สุ ด เสนอราคาต่ า จนคาดหมายได้ว่า ไม่ อาจ
ดาเนิ นงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อจังหวัดจะให้
ผูเ้ สนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามประกวดราคา
จ้างอิเล็กทรอนิ กส์ ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้ แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ จังหวัดมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอหรื อไม่
รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๖.๗ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลื อกเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคา ที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ จัง หวัดมี อานาจที่ จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่ ได้รับคัดเลื อกรายดังกล่ าวออก และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงิ น
เท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ ให้จงั หวัดยึดถื อไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านั้น ไม่
เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงิ นทุ นอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบ
ธุ รกิ จค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่ อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่ อผูร้ ั บจ้างได้ปฏิ บตั ิงาน ร้ อยละ
๕๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผูร้ ับจ้างส่ งมอบแผนการดาเนินงานโครงการรู ปแบบ รายละเอียดการผลิต
สื่ อวีดิทศั น์ตามขอบเขตข้อ ๕ ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่จา้ งให้สะอาดเรี ยบร้อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิ กส์ ซ่ ึ งได้ท าข้อ ตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นับถัดจากวันที่จงั หวัดได้รับ มอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่ อมแซม

แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการยืน่ ข้ อเสนอและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ต่ อ เมื่ อ จัง หวัด ได้รั บ อนุ ม ัติ เ งิ น ค่ า จ้า งจากเงิ น
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่ าวเข้า มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่ มีเรื อไทยเดิ นอยู่ และ
สามารถให้บริ การรับขนได้ต ามที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ น
ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ ผูร้ ั บ จ้า งสั่ ง หรื อ ซื้ อของจากต่ า งประเทศ เว้น แต่ เ ป็ นของที่ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่ นเดียวกับเรื อ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื อ
อื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่ นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งจังหวัดได้คดั เลื อกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริ บหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อก
หนังสื อค้ าประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จัง หวัดสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อนไข หรื อข้อก าหนดในแบบสั ญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผูร้ ั บจ้างพึงปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

จังหวัดเชียงราย
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

-ร่างข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
โครงการพัฒนาระบบสื่อวีดิทัศน์พร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบแผนที่พูดได้ของจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของรั ฐ บาลที่ ส นั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมครอบคลุมทั้งประเทศ และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) พัฒนาความเป็นอยู่ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแบบองค์
รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีบทบาท
สาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวันของคนทั่วโลกและสามารถแข่งขันได้ในนานาประเทศ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีภารกิจและบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้
มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่เท่องเที่ยว
โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรม ตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างสมาชิกและเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและธุรกิจชุมชนได้เล็งเห็นความสาคัญต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอด
รั บ หรื อตอบสนองกับ พฤติ กรรมของนั กเที่ ยวในการค้นหาข้ อมูล ข่ าวสาร ราคา และคาวิ จารณ์ (review)
สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบกิจการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจึงเห็นสมควรดาเนินโครงการ “พัฒนาระบบสื่อ
วิดีทัศน์พร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบแผนที่พูดได้ของจังหวัดเชียงราย” ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินการ 4 ด้าน
หลักๆ ด้วยกันคือ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้
อย่างน้อย 5 ภาษา การจัดทาและติดตั้งจุดให้บริการ One Stop Services ในรูปแบบแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงรายพูดได้ผ่านจอทัชสกรีน จานวน 6 แห่ง การพัฒนาช่องทางที่เชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร
บริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนแผนที่การเดินทางในพื้นที่จังหวัด ผ่านทางเว็บไซต์ที่รองรับอุปกรณ์มือถือ
(Mobile Devices) และ จอทัชสกรีน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
รองรับกับอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นประจาทุกปีของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังจังหวัดเชียงราย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่เชื่อมโยงธุรกิจ
ท่องเที่ยว ตลอดจนการเดินทางในพื้นที่จังหวัด ผ่านทางจอทัชสกรีนทั้ง 6 จุด
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การค้า การบริการ การโรงแรมและธุรกิจ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงรายมีช่องทางในการประกอบธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

-๒-

3. เป้าหมาย
3.1 มีแผนที่พูดได้นาเสนอวีดิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่สามารถนาเสนอ
ได้ใน 5 ภาษา จานวนอย่างน้อย 5 เรื่อง
3.2 มีจุดแสดงแผนที่พูดได้ผ่านจอทัชสกรีนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จานวน 6 จุด
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
4.2 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว การค้า การบริการ การโรงแรมและธุรกิจชุมชน (OTOP
วิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการชุมชน)
5. ขอบเขตภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดาเนินงาน
5.1 จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานทั้ ง หมดโดยละเอี ย ด เพื่ อ น าเสนอให้ ส านั ก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เห็นชอบก่อนเริ่มดาเนินงาน
5.2 ศึกษาข้อมูลที่จาเป็น ประสานงาน และจัดทารูปแบบ รายละเอียด สาหรับการผลิต
สื่อวีดิทัศน์โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะร่วมเป็นผู้คัดเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวและพิจารณาเนื้อหาให้แก่ผู้รับจ้างดาเนินการตามขอบเขตของงานที่กาหนด
5.3
ผลิ ตสื่ อความยาวอย่างน้อ ย 1 นาที จานวนไม่น้อ ยกว่า 20 ตอน เพื่อ
นาเสนอสถานที่ท่อ งเที่ย วโดยสามารถทาการเลือกภาษาที่จะนาเสนอได้อย่างน้อย 5 ภาษา
ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และ ฝรั่งเศส เป็นต้นโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลั ก โดยในการถ่า ยท าผู ้ร ับ จ้า งจะต้อ งด าเนิน การถ่า ยท าด้ว ยระบบการบัน ทึก ภาพ
คุณ ภาพสูง (Full HD) และส่ง มอบไฟล์ที่ไ ด้ตัด ต่อ เรีย บร้ อ ยแล้ว พร้อ มสาหรับ ในการ
นาเสนอเป็ น ไฟล์ น ามสกุล MPEG2 และ MP4 พร้อ มทั้ง จัด ให้มีก ารถ่า ยภาพนิ่ง ของแต่ล ะ
ส ถ า น ที ่ เ พื ่อ ส า ม า ร ถ น า ก ลับ ม า ใ ช้ใ น ก า ร น า เ ส น อ ร า ย ก า ร ส ลับ กับ ก า ร น า เ ส น อ
ภาพเคลื่อ นไหวและใช้ใ นการประชาสัม พัน ธ์ข องสภาอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย วจัง หวัด
เชีย งราย อย่ างน้ อยสถานที่ ล ะ ๒0 ภาพ
5.4 จัดทาแผนที่พูดได้ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
5.4.1
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ ชื่ อ มโยงต าแหน่ ง
เส้นทางในรูปแบบแผนที่จังหวัดเชียงราย ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในลักษณะการ
เลื อ ก กดดู ต าแหน่ ง และแสดงผลวี ดิ ทั ศ น์ ใ นข้ อ 5.3
ใน 5 ภาษา
ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และ ฝรั่งเศส
5.4.2
จัดให้มีจอทัชสกรีนเพื่อแสดงผลแผนที่พูดได้ จานวนอย่าง
น้อย 6 เครื่อง มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
5.4.2.1 มีจอแสดงผลแบบ LED ขนาด 55 นิ้ว
5.4.2.2 มีความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080
5.4.2.3 มี Aspect Ratio 16 : 9
5.4.2.4 มีตัวปรับเสียงและซับวูฟเฟอร์ในตัว
5.4.2.5 มีเว็บบราว์เซอร์

-35.4.2.6 มีอินพุตและเอาต์พุต อย่างน้อยดังนี้
- Audio Out 1 พอร์ต
- Component In (Y/Pb/Pr) 1 พอร์ต
- สัญญาณดิจิทัลออก 1 พอร์ต
- อีเทอร์เน็ต1 พอร์ต
- HDMI 1พอร์ต

5.4.3
ติดตั้งจอทัชสกรีนในจุดที่กาหนดโดยเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต จานวน 1 จุด ที่มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานแผนที่พูดได้ เป็นเวลา
อย่างน้อย 12 เดือน โดยผู้รับจ้างจะต้องนาเสนอรูปแบบการติดตั้งให้แก่ สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พิจารณาก่อนดาเนินการ
6 เงื่อนไขทั่วไป
6.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดในสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งผู้รับจ้างนามาใช้ในการปฏิบัติงานนี้
6.2 ผลงานทั้งหมดที่ เกิดจากการด าเนินการโครงการในครั้งนี้ เป็นลิ ขสิ ทธิ์ของสานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ทั้งสิ้นทั้งนี้ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอ
สงวนสิทธิ์ในการนาไปเผยแพร่หากแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

-47 ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับจากจะต้องดาเนินกาตามขอบเขตของงานที่กาหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
8 วงเงินงบประมาณ จานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
9 คุณสมบัติผู้เสนอราคา
9.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
9.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพผลิตสื่อ/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในด้านตลาด
กลางออนไลน์ / โอทอป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงอย่างน้อย 5 ผลงาน
9.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียน ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
9.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10 การส่งมอบ ค่าจ้าง และงวดการชาระเงิน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
ครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับงานและรับผลงานดังกล่าวแล้ว โดยส่งมอบงาน
จานวน ๕ ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สาเนา ๔ ชุด) พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น
2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ ๕0 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดาเนินงานโครงการ
รูปแบบ รายละเอียดการผลิตสื่อวีดิทัศน์ตามขอบเขตข้อ 5 ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
งวดที่ ๒ ร้อยละ ๕0 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ภายใน 30 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้
(1) สื่อวีดิทัศน์ในข้อ 5.3
(2) แผนที่พูดได้ในข้อ 5.4
(3) จอทัชสกรีนในข้อ 5.4.2
(4) การติดตั้งในข้อ 5.4.3

-๕๑๑ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๑๑.๑ ในการพิจ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ จั ง หวั ด จะใช้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัย
และน้้าหนักที่ก้าหนดดังนี้
- ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐
โดยจังหวัดจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค พิจารณาให้คะแนนจากรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ผู้เสนอราคาจัดท้าเอกสารน้าเสนอให้เห็นภาพเสมือนจริง (Perspectlive
View) ดังนี้
(๑) พิจารณาการน้าเสนอแผนการด้าเนินงานที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
(๒) พิจารณาการน้าเสนอข้อมูลการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
(๓) พิจารณาการน้าเสนอเนื้อหาส้าหรับการผลิตสื่อวิดีทัศน์ที่น่าสนใจ
(๔) พิจารณาการน้าเสนอจอทัชสกรีนที่ได้มาตรฐาน
(๕) พิจารณาการน้าเสนอสถานที่จุดติดตั้งจอทัชสกรีนที่เหมาะสม
(๖) พิจารณาข้อเสนออื่นๆที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ความพร้อมและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา
กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน ดังนี้
น้าหนักความสาคัญ
(๑๐๐ คะแนน)
- พิจารณาการน้าเสนอแผนการด้าเนินงานที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อทาง ๘๐
ราชการ
- พิจารณาการน้าเสนอข้อมูลการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
- พิจารณาการน้าเสนอเนื้อหาส้าหรับการผลิตสื่อวิดีทัศน์ที่น่าสนใจ
- พิจารณาการน้าเสนอจอทัชสกรีนที่ได้มาตรฐาน
- พิจารณาการน้าเสนอสถานที่จุดติดตั้งจอทัชสกรีนที่เหมาะสม
- พิ จ ารณาข้อเสนออื่น ๆที่เ ป็ น ประโยชน์ใ นเชิ งสร้างสรรค์ ความพร้อมและ
ประสบการณ์ของผู้เสนอราคา
พิ จ ารณาข้ อ เสนออื่ น ๆที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ความพร้ อ มและ ๒๐
ประสบการณ์ของผู้เสนอราคา

หัวข้อ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
๑.

๒.

-๖-

เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอด้านเทคนิค จะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
๑๑.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 5 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๑๑.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ
จังหวัด
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๑๑.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ จั ง หวั ด มี สิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ เ สนอราคาชี้ แจงข้ อ เท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๑๑.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
มิได้รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิ เล็กทรอนิกส์ ให้
เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น
๑๑.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลื อกเป็ น ผู้ เสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับผู้ เสนอราคารายอื่น ๆ ณ วั นประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมจังหวัดมี
อานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

-7ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ ราคา
ดังกล่าวได้
1๒. การประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับ จ้างต้องรับ ประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
เดือน นับถัดจากวันที่จังหวัดฯ ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
1 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
1๓. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาการจ้างจะกาหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการปรับปรุงงาน
หลั ง จากท าสั ญ ญาแล้ ว ผู้ ว่ าจ้ า งขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการให้ ผู้ รั บจ้ า งส่ ง มอบแผนการด าเนิน งาน
โครงการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือผู้รับผิดชอบของ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะสั่งให้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควร
๑๕. การรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
ถัดจากวัน ที่ สานั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๒ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๖. เงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้จะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการออนุมัติเงินงบประมาณจากจังหวัดเชียงราย
แล้ว
เท่านั้น
1๗. สถานที่ติดต่อ
เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
- ทางไปรษณีย์ส่ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขที่ 632 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-150192

