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-ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference)
งานจ้างจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า)
ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ ๔ จังหวัด (Sport Tourism)
----------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มีความโดดเด่น
ทางด้านแหล่ งท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ มีวัฒ นธรรมที่ห ลากหลาย และมี ประเพณี ที่ เก่าแก่เป็ นเอกลั กษณ์
สืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิถีชีวิต ที่เรียบง่ายน่าสนใจของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็น แหล่งเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจสาคัญ
ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ ผลไม้เมืองหนาว ฯลฯ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพราะมีทาเลพื้นที่ตั้ง และ
ลักษณะภูมิประเทศที่สามารถเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และ
กลุ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง (GMS) และประชาคมอาเซี ย น (AEC) ทั้ ง ทั้ งบก ทางน้ า ทางอากาศ
เหมาะสมที่จะผลักดันให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยวในระดับสากลในอนาคตต่อไป
การท่ อ งเที่ ย วในความสนใจพิ เศษ (Special Interest Tourism) นั กท่ องเที่ ย วมี แนวโน้ ม
สนใจการท่ องเที่ ย วในความสนใจพิ เศษมากขึ้น เช่ น การท่อ งเที่ ยวเชิงสุ ขภาพ การท่อ งเที่ ยวเชิงผจญภั ย
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(Sports Tourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ต้องการที่จะเรียนรู้ และได้รับ ประสบการณ์ ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสั มผัสธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานสาหรับการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการกีฬาสามารถสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน ทั้งก่ อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน
และภายหลังสิ้นสุดการแข่งขัน เพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาและทีมงาน ก่อนเข้าการแข่งขัน
ซึ่งหากสามารถมีการจัดการเตรียมการท่องเที่ยวเพื่ อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ก็จะสามารถก่อให้เกิดรายได้
ที่เป็นผลกาไรอันเนื่องมาจากการจัดการเดินทางมาเพื่อการเล่นกีฬา การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของบุคคลเหล่านี้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬา และจุดหมายปลายทางของการจัดการ
แข่งขัน กีฬา คือ จะส่งผลทางตรงให้ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของ
สถานที่ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งนักท่องเที่ยวเกิดการจับจ่ายใช้สอยในเมืองจุดหมายปลายทางที่มีการ
แข่งขันกีฬา เช่น ค่าเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหารและค่าของที่ระลึก เป็นต้น จากค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะช่วย
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สนับสนุนเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น และธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างงานสาหรับคนในท้องถิ่น
ได้ ม ากขึ้ น อี ก ด้ ว ย นอกจากนั้ น การเตรี ย มความพร้ อ มของสถานที่ จั ด การแข่ ง ขั น เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ จั ด งานให้
ความสาคัญ และยังก่อให้เกิดการก่อสร้างเส้นทางการคมนาคม อาคาร สิ่งอานวยความสะดวก แม้กระทั่ง
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในชุมชนก็ได้รับการพัฒนาไปด้วย
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
มีจุดประสงค์หลัก คือ การเล่นกีฬา นั กท่องเที่ยวจะเดินทางไปพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการออกกาลังกาย
ด้ว ยการเล่ น กีฬา การจะทาให้ นั กท่องเที่ย วทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีจานวนเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย จาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยนาเอกลักษณ์ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๒ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ ตลอดจนการนาเอาเสน่ห์มรดกวัฒนธรรม ล้านนา และวิถีไทย
วิถีชีวิตท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนบรรยากาศ และกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ส ะท้อน
ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของจั งหวั ด เชี ย งราย พะเยา แพร่ น่ า น อี ก ทั้ งกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนบน ๒
จึงจาเป็ นต้องเร่งประชาสัมพัน ธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อนุรักษ์และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ เป็นอย่างมาก
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก
๒.๓ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและการบริการ
๒.๔ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด
๒.๕ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ
๒.๖ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๓. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้ เสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลผู้ มี อ าชี พ รับ จ้ างงานที่ ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ดังกล่าว
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
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๓.๓ ผู้ เสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายอื่ น
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม
๓.๔ ผู้ เสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ หรือ ความคุ้ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ยอมขึ้ น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่เงินเข้าเสนอราคา และ
ห้ามทาสัญญาตามทีค่ ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กาหนด
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดเชียงราย
๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ สั ญ ญาเดีย ว ในวงเงินไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้ านบาทถ้วน)
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๓.๙ บุ คคลหรือนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓.๑๑ ผู้เสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑๑.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ
ส่วนคุณ สมบั ติด้านผลงานร่ว มค้า กิจการร่วมค้าดังกล่ าวสามารถนาผลงานจ้างดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานจ้างดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๓.๑๑.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบั ติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้ผู้ร่วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว มาพร้อมซอง
ประกวดราคากิจการร่วมค้านั้ น สามารถใช้ผ ลงานจ้างดังกล่ าวของผู้ ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานจ้าง
ดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
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๓.๑๒ ให้คู่สัญญาตามสัญ ญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป จัดทาบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั งสื อ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคลหนังสือบริคณห์ สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอี ย ดของงานจ้ าง (Proposal) ตามข้อ ๖ (รายละเอี ยดและเงื่อ นไขการจ้ าง)
โดยละเอียด พร้อมระบุเลขหน้าให้ชัดเจน
(๒) หนังสือมอบอานาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้ บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือหลั กฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน ที่ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกาหนดผลงานตามข้อ ๓.๗ เท่านั้น)
(๕) บัญชีรายการ หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาของพัสดุหรืองาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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๕. การเสนอราคา
๕.๑ ผู้ เสนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็ก ทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้ว น ลงลายมื อชื่ออิเล็ กทรอนิกส์ หรือหลั กฐานแสดงตัว ตนของ
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงานและราคาของพัสดุหรืองานให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนด
ยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทางาน
๕.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสั ญ ญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๕.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .............................. ระหว่างเวลา ............... น. ถึง ............... น. เมื่อพ้นกาหนดเวลา
ยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณ สมบัติของผู้ เสนอราคาแต่ละรายว่ าเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุเป็ นผู้ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ
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ปลั ด กระทรวง ภายใน ๓ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง
มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้ เสนอราคาต้ อ งศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจในระบบ และวิ ธีก ารเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๖. รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเสนอรายละเอี ย ดการจ้ า งด าเนิ น กิ จ กรรม Unite Asian
Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑ ออกแบบ Artwork, Layout, Floor Plan ของงานทั้งหมด
เงื่อนไข *ทั้ งนี้ ให้ผู้ รับ จ้ า งส่งอาร์ ตเวิร์ค ให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณาเห็น ชอบภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๖.๒ สารวจเส้นทางการแข่งขันและจัดทาแผนเส้นทางการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒.๑) ส ารวจเส้ น ทางการวิ่ง ช่ ว งที่ ๑ ในจังหวั ด เชี ย งราย โดยมี ระยะทางการ
แข่งขันวิ่งไม่น้อยกว่า ๔ กิโลเมตร
๖.๒.๒) ส ารวจเส้ นทางการปั่ นจักรยาน ในจังหวัดเชียงราย โดยมีระยะทางการ
แข่งขันปั่นจักรยานไม่น้อยกว่า ๓๕ กิโลเมตร
๖.๒.๓) สารวจเส้นทางการวิ่งช่วงที่ ๒ ในจังหวัดเชียงราย และให้วิ่งผ่านสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา โดยมีระยะทางการแข่งขันวิ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร
๖.๒.๔) จัดให้ มีผู้ ควบคุมการแข่งขัน (Race Director) ทวิกีฬา หรือไตรกีฬา ที่ มี
สัญชาติไทย และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๘ ครั้ง จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๖.๒.๕) จัดให้มีผู้ช่วยผู้ควบคุมการแข่งขันทวิกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
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๖.๒.๖) จัดการประสานงานระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา
ในการจัดการแข่งขันตามเส้นทางที่กาหนดด้วยตนเอง ให้มีความสะดวกเรียบร้อยและปลอดภัย
๖.๓ จัดให้มีการแถลงข่าว จานวน ๑ ครั้ง ก่อนวันแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๓.๑) จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมและสวยงาม พร้อมสิ่งอานวยความ
สะดวกให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดงานแถลงข่าว
๖.๓.๒) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด
๖.๓.๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๖.๓.๔) จัดให้มี Press Kit จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชิ้น
๖.๓.๕) จัดให้มี Photo Backdrop แผงฉากถ่ายภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔x๒.๔
เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ฉาก
๖.๓.๖) จัดให้มี X-Stand ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อย
กว่า ๒ อัน
๖.๓.๗) จัดให้มีพิธีกร (ผู้ดาเนินรายการ) ที่มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ ดาเนินรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวันแถลงข่าว จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๖.๓.๘) จั ด ให้ มี Video Presentation ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ นาที จ านวน
๑ เรื่อง จัดฉายในวันแถลงข่าว
๖.๓.๙) จัดให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดงานในระบบดิจิตอล
ตลอดการจัดงานแถลงข่าว
๖.๓.๑๐) จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง ตลอดการ
จัดงานแถลงข่าว
๖.๓.๑๑) รับผิดชอบค่าติดตั้ง รื้อถอน ค่าขนส่ง ตลอดการจัดงานแถลงข่าว
๖.๓.๑๒) ติดต่อประสานงานเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว (จานวนไม่น้อย
กว่า ๓ สานัก)
๖.๔ จัดให้มีระบบการรับสมัครและการลงทะเบียนนักกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๔.๑) จัดให้มรี ะบบลงทะเบียนนักกีฬา พร้อมรับสมัครนักกีฬาผ่านระบบออนไลน์
๖.๔.๒) จัดให้มีเว็บไซต์ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บ ไซต์ จัดการดาเนินการดูแล
เว็บไซต์ รวมทั้งจดโดเมน และเจ้าหน้าที่บริการประจาศูนย์ (Call Center) จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

~๘~

๖.๕ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๕.๑) สื่อวิทยุ
- จัดให้มีสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน เป็น ภาษาเมียนมา ความยาว
ไม่ น้ อ ยกว่า ๓๐ วิน าที พร้ อ มเผยแพร่ ผ่ านทางคลื่ น วิท ยุ ในประเทศเมี ย นมา จานวนไม่น้ อ ยกว่า ๑ คลื่ น
ก่อนการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน รวมจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง
- จั ดให้ มี ส ปอตวิทยุ ป ระชาสั มพั น ธ์การจัด การแข่งขัน เป็ นภาษาไทย ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที พร้อมเผยแพร่ผ่านทางคลื่นวิทยุในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน รวม
จานวนไม่น้อยกว่า ๖ คลื่น ก่อนการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน รวมจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง
๖.๕.๒) สื่อดิจิตอลมีเดีย
- จัดให้มีสปอตดิจิตอลมีเดียประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน ความยาวไม่น้อยกว่า
๓๐ วิ น าที พร้ อ มเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นจอแอลอี ดี (LED) บริ เวณแยกต่ า งๆ ของถนนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓x๓.๕ เมตร รวมจานวนไม่น้อย
กว่า ๑๐ จอ ก่อนการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน จานวนไม่น้อยกว่า ๕๔ ครั้งต่อจอต่อวัน พร้อมระบุ
สถานที่ตั้งจอแอลอีดี (LED) ทุกจอ
- จั ด ให้ มี ส ปอตดิ จิ ต อลมี เดี ย ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนื อตอนบน ๒ ได้แก่ เชีย งราย พะเยา แพร่ น่ าน ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลอีดี (LED) บริเวณแยกต่างๆ ของถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงราย พะเยา
แพร่ และจังหวัดน่าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓x๓.๕ เมตร รวมจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ จอ ก่อนการแข่งขัน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน จานวนไม่น้อยกว่า ๕๔ ครั้งต่อจอต่อวัน พร้อมระบุสถานที่ตั้งจอแอลอีดี (LED) ทุกจอ
๖.๕.๓) สื่อป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดให้มีป้าย Cut Out (Vinyl Inkjet) ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน ขนาดไม่น้อย
กว่า ๒.๕x๕ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๕ ป้าย และติดตั้งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน ก่อนการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน
- จัดให้มีป้าย Banner (Vinyl Inkjet) ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑x๓ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ป้าย และติดตั้งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน ก่อนการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน
๖.๖ จัดให้มีประกันอุบัติเหตุสาหรับ นักกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน โดยมีวงเงิน
เอาประกัน ไม่ต่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน อย่างน้อย ๑ กรมธรรม์
๖.๗ จั ด ให้ มี ร ะบบจั บ เวลาในระบบ Champion Chip System พร้ อ มแนบเอกสาร
สาคัญ หรือใบรับรองประกอบ จานวน ๑ งาน

~๙~

๖.๘ จัดให้มีการอานวยความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๘.๑) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางผ่านข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา สาหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ ในระหว่างการแข่งขัน
๖.๘.๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยการด้านจราจร จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/วัน
จานวน ๒ วัน
๖.๘.๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในจุด และรอบบริเวณการจัด
กิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/วัน จานวน ๒ วัน
๖.๙ จัดให้มีสถานที่การแข่งขันและตกแต่งสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๙.๑) จัดให้มสี ถานที่สาหรับการจัดงานให้มีความเหมาะสม
๖.๙.๒) จัดให้มีสถานที่จัดประชุมอธิบายเส้นทาง สามารถจุคนได้ จานวนไม่น้อยกว่า
๑๕๐ คน
๖.๑๐ จัดให้มีการประชุมอธิบายเส้นทางและกฎกติกาแก่นักกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๐.๑) จัดให้มีบอร์ดติดรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒x๒.๔ เมตร
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ป้าย
๖.๑๐.๒) จัดให้มีอุปกรณ์ Race Kit และเอกสารรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน จานวนไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ ชุด
๖.๑๐.๓) จัดให้มีจุดลงทะเบียนร่วมการแข่งขัน พร้อมเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๔ คน
๖.๑๐.๔) จัดให้มีเอกสารประกอบการบรรยาย โดยจัดทาคาบรรยายเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชุด (กระดาษอาร์ต ปกหน้าหลัง ๔ สี ขนาด A๕)
๖.๑๐.๕) จั ด ให้ มี เก้ า อี้ พร้ อ มผ้ าคลุ ม ส าหรับ ผู้ เข้ า แข่ งขั น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕๐ ตัว
๖.๑๐.๖) จัดให้มรี ะบบเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการประชุมอธิบายเส้นทาง จานวนไม่น้อย
กว่า ๑ ชุด
๖.๑๐.๗) จั ด ให้ มี ร ะบบฉายภาพวี ดิ ทั ศ น์ พร้ อ มฉากรั บ ภาพ (Projector with
Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๓ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๖.๑๐.๘) จัดให้มีฉากหลังเวที พร้อมตกแต่งเวทีให้สวยงามและเหมาะสม ขนาดไม่น้อย
กว่า ๔.๘x๘ เมตร
๖.๑๐.๙) จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ เครื่ อ งเขี ย นการจดบั น ทึ ก การประชุ ม อธิบ ายเส้ น ทาง
สาหรับผู้เข้าแข่งขันให้เพียงพอและเหมาะสม
๖.๑๐.๑๐) จัดให้มีอาหารว่างสาหรับผู้เข้าแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชุด

~ ๑๐ ~

๖.๑๑ จัดให้มีกองอานวยการ เพื่อติดต่อสอบถามและบริการรถรับส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๑.๑) จัดให้มีเต็นท์ ขนาด ๓x๓ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ เต็นท์ จานวน ๒ วัน
๖.๑๑.๒) จัดให้มรี ะบบเครื่องเสียง จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๖.๑๑.๓) จัดให้มีการตกแต่งภายในเต็นท์ให้สวยงาม
- ป้ายชื่อโซน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๕๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
- โต๊ะพร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว จานวน ๒ วัน
- เก้าอี้พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว จานวน ๒ วัน
- J-Flag ตกแต่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๑๑.๔) จัดให้มีระบบไฟฟ้าในกองอานวยการ จานวนอย่างน้อย ๑ จุด
๖.๑๑.๕) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจากองอานวยการ จานวนไม่น้อยกว่ า ๒ คน/วัน
จานวน ๒ วัน
๖.๑๑.๖) จัดให้มีรถบริการรับส่งประจากองอานวยการ จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คัน/วัน
๖.๑๒ จัดให้มีจุดบริการช่างเทคนิคจักรยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๒.๑) จัดให้มีเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๘ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ เต็นท์
จานวน ๒ วัน
๖.๑๒.๒) จัดให้มีป้ายชื่อจุดบริการช่างเทคนิคจักรยาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๕๐
เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๑๒.๓) จัดให้มีระบบไฟฟ้าในจุดบริการช่างเทคนิคจักรยาน จานวนอย่างน้อย ๑ จุด
๖.๑๒.๔) จัดให้มชี ่างบริการเทคนิคจักรยาน จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน/วัน จานวน ๒ วัน
๖.๑๒.๕) จัดให้มี J-Flag ตกแต่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๑๓ ให้มีจุดเปลี่ยนประเภทกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๓.๑) จัดให้มีรั้วล้อมพื้นที่เก็บจักรยาน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ อัน
๖.๑๓.๒) จั ด ให้ มี โ ลโก้ ง านและตรากระทรวง (Vinyl Inkjet) ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
๘๐x๓๐๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๘ ป้าย
๖.๑๓.๓) จัดให้มีพรมปูพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐x๔๐ เมตร จานวน ๑ งาน
๖.๑๓.๔) จัดให้มีระบบเครื่องเสียง จานวน ๑ งาน
๖.๑๓.๕) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจับเวลา จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน จานวน ๑ วัน
๖.๑๓.๖) จัดให้มีราวเหล็กแขวนจักรยาน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ อัน
๖.๑๓.๗) จัดให้ มีป้ายบอกทางภายในจุดเปลี่ ยนประเภทกีฬา (Sticker) ขนาดไม่
น้อยกว่า A๔ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ป้าย

~ ๑๑ ~

๖.๑๓.๘) จัดให้มีนาฬิกาแสดงเวลาขนาดใหญ่ (ระบบดิจิตอล) จานวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
๖.๑๓.๙) จัดให้มีเจ้าหน้าทีด่ ูแลโซน Transition ๑ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๖.๑๓.๑๐) จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ จานวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด
๖.๑๔ จัดให้มีจุดเริ่มต้นการแข่งขันทวิกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๔.๑) จัดให้มีซุ้มลมปล่อยตัวนักกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด
๖.๑๔.๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาจุดการแข่งขันทวิกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
จานวน ๑ วัน
๖.๑๕ จัดให้มีการแข่งขันประเภทจักรยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๕.๑) จัดให้มีป้ายบอกระยะและสัญลักษณ์ตามเส้นทาง (Vinyl Inkjet) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔๕x๖๐ เซนติเมตร ให้เพียงพอและเหมาะสมกับระยะทางการแข่งขัน
๖.๑๕.๒) จัดให้มีรถยนต์นาขบวน พร้อมน้ามันและคนขับรถ จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คัน
๖.๑๕.๓) จัดให้มีรถมูลนิธิกู้ภัย พร้อมน้ามันและคนขับรถ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คัน
๖.๑๕.๔) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันประเภทจักรยาน จานวนไม่น้อยกว่า ๘ คน
๖.๑๕.๕) จัดให้มีรถจักรยานยนต์ พร้อมน้ามัน สาหรับเจ้าหน้าที่ จานวนไม่น้อยกว่า ๘ คัน
๖.๑๖ จั ด ให้ มี ก ารแข่ งขั น ประเภทวิ่ง (เส้ น ทางการวิ่ งผ่ า นพื้ น ที่ ข องสาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๖.๑) จัดให้มีป้ายบอกระยะและสัญลักษณ์ตามเส้นทาง (Vinyl Inkjet) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔๕x๖๐ เซนติเมตร ให้เพียงพอและเหมาะสมกับระยะทางการแข่งขัน
๖.๑๖.๒) จัดให้มีรถจักรยานยนต์นาขบวน พร้อมน้ามันและคนขับรถ จานวนไม่น้อย
กว่า ๑ คัน
๖.๑๖.๓) จัดให้มีรถมูลนิธิกู้ภัย พร้อมน้ามันและคนขับรถ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คัน
๖.๑๖.๔) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันประเภทวิ่ง จานวนไม่น้อยกว่า ๘ คน
๖.๑๖.๕) จัดให้มีจักรยานสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวนไม่น้อยกว่า ๘ คัน
๖.๑๗ จัดให้มีพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๗.๑) จัดให้มีโครงสร้างเวที ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘x๘ เมตร (พื้นเวทีไม้อัดและ
พรมปูพื้น) จานวน ๑ งาน
๖.๑๗.๒) จัดให้มีป้ายฉากหลังเวทีโครงสร้างไม้ตกแต่งด้วย Vinyl Inkjet ขนาดไม่น้อย
กว่า ๔.๘x๘ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ฉาก
๖.๑๗.๓) จัดให้มีดอกไม้ประดับตกแต่งเวทีให้เหมาะสมและสวยงาม
๖.๑๗.๔) จัดให้มีเครื่องเสียงบริเวณเวที จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๖.๑๗.๕) จัดให้มีแท่นกล่าวรายงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๑ แท่น

~ ๑๒ ~

๖.๑๗.๖) จั ด ให้ มี พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๒ เมตร จานวน ๑ รูป
๖.๑๗.๗) จัดให้มีชุดเครื่องตั้ง จานวน ๑ ชุด
๖.๑๗.๘) จัดให้มีแท่นรับรางวัล จานวน ๑ แท่น
๖.๑๗.๙) จัดให้มีพิธีกรที่มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ดาเนิน
รายการภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๖.๑๗.๑๐) จัดให้มีเจ้าหน้าทีเ่ ชิญรางวัล จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน
๖.๑๗.๑๑) จัดให้มีฉากถ่ายรูป (Photo Backdrop) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔x๒.๔ เมตร
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ฉาก
๖.๑๗.๑๒) จัดให้ มีของที่ระลึกสาหรับประธาน จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น มูล ค่า
ไม่เกินชิ้นละ ๓,๐๐๐ บาท
๖.๑๗.๑๓) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าร่วมพิธี จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน
๖.๑๗.๑๓) จัดให้มีการแสดงพิธีเปิด จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
๖.๑๘ จัดให้มีจุดสิ้นสุดการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๘.๑) จัดให้มีซุ้มลอดเส้นชัย ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๘x๓ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ซุม้
๖.๑๘.๒) จั ดให้ มี พรมปู ทางเดิ นหน้ าเส้ นชั ย ขนาดไม่ น้ อยกว่า ๑.๕x๑๐๐ เมตร
จานวน ๑ งาน
๖.๑๘.๓) จัดให้มีนาฬิกาบอกเวลา จานวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
๖.๑๘.๔) จั ด ให้ มี ป้ า ย J-Flag จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ ป้ า ย ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร
๖.๑๘.๕) จัดให้มีรั้วเหล็กวางแนวเส้นชัย จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ อัน
๖.๑๘.๖) จัดให้มีป้ายโลโก้งาน และตรากระทรวง (Vinyl Inkjet) ขนาดไม่น้อยกว่า
๘๐x๓๐๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๖ ป้าย
๖.๑๘.๗) จัดให้มีบอร์ดไม้อัดสาหรับติดผลการแข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔x๒.๔ เมตร
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ บอร์ด
๖.๑๘.๘) จัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่ จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คัน จานวน ๒ วัน
๖.๑๘.๙) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาจุดหน้าเส้นชัย จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน
๖.๑๘.๑๐) จัดให้มีเหรียญที่ระลึกการแข่งขั นพิมพ์นูนทั้งสองด้าน พร้อมออกแบบ
เหรียญให้ เหมาะสมสวยงาม สาหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เหรียญ มูลค่า
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาท/เหรียญ

~ ๑๓ ~

๖.๑๘.๑๑) จัดให้มีเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน พร้อมออกแบบเสื้อให้เหมาะสมสวยงาม
สาหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตัว มูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท/ตัว
๖.๑๙ จัดให้มีจุดพยาบาล ณ จุดเส้นชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๙.๑) จัดให้มีเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๘ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ เต็นท์
จานวน ๒ วัน
๖.๑๙.๒) จัดให้มีป้ายชื่อจุดพยาบาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๕๐ เซนติเมตร จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๑๙.๓) จัดให้มีโต๊ะ พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๑๙.๔) จัดให้มีเก้าอี้ พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๕ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๑๙.๕) จัดให้มีเตียงนอนปฐมพยาบาล จานวนไม่น้อยกว่า ๓ เตียง
๖.๑๙.๖) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาหรับจุดพยาบาล จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๖.๑๙.๗) จัดให้มีรถพยาบาล พร้อมน้ามัน จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คัน จานวน ๑ วัน
พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลประจารถ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือ
๖.๑๙.๘) จัดให้มี J-Flag ตกแต่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๒๐ จัดให้มีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒๐.๑) จัดให้มีเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๘ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ เต็นท์
จานวน ๒ วัน
๖.๒๐.๒) จัดให้มีป้ายชื่อจุดบริการอาหารและป้ายเครื่องดื่มนักกีฬา ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๕๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๒๐.๓) จัดให้มโี ต๊ะ พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๕ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๒๐.๔) จัดให้มีเก้าอี้พลาสติก จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๒๐.๕) จัดให้มีรั้วเหล็กล้อมพื้นที่ จานวนไม่น้อยกว่า ๖ อัน
๖.๒๐.๖) จัดให้มีป้ายโลโก้งานและตรากระทรวง (Vinyl Inkjet) ขนาดไม่น้อยกว่า
๘๐x๒๐๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๒๐.๗) จั ด ให้ มี อ าหารว่าง พร้อ มผลไม้ และเครื่อ งดื่ ม เกลื อ แร่ ส าหรับ นั ก กี ฬ า
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชุด
๖.๒๐.๘) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาจุดบริการอาหารสาหรับนักกีฬา จานวนไม่น้อย
กว่า ๒ คน
๖.๒๐.๙) จัดให้มีพัดลมขนาดใหญ่ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

~ ๑๔ ~

๖.๒๑ จัดให้มีจุดรับฝากของ/คืนของสาหรับนักกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒๑.๑) จัดให้มีเต็นท์ขนาด ๓x๓ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ เต็นท์ จานวน ๒ วัน
๖.๒๑.๒) จัดให้มีป้ายชื่อจุดรับฝากของ/คืนของสาหรับนักกีฬา ขนาดไม่น้อยกว่า
๘๐x๕๐ เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย
๖.๒๑.๓) จัดให้มีโต๊ะ พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๒๑.๔) จัดให้มีเก้าอี้ พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๒๑.๕) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จุดรับฝากของ/คืนของสาหรับนักกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๖.๒๑.๖) จัดให้มีเครื่องเสียงภายในบริเวณจุด รับฝากของ/คืนของสาหรับ นักกีฬา
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๖.๒๒ จั ด ให้มีจุ ด รับ รองแขกผู้มีเกียรติ แ ละสื่อมวลชน/จุดรับรองผู้เข้า ร่วมงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๖.๒๒.๑) จัดให้มีโต๊ะ พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๒๒.๒) จัดให้มีเก้าอี้ พร้อมคลุมผ้า จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัว จานวน ๒ วัน
๖.๒๒.๓) จัดให้มีโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
๖.๒๒.๔) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมงาน และ
สื่อมวลชน จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ คน
๖.๒๒.๕) จั ด ให้ มี เจ้าหน้ าที่ ป ระจ าจุด รับ รองแขกผู้ มี เกีย รติ ผู้ เข้าร่ ว มงาน และ
สื่อมวลชน จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๖.๒๒.๖) จัดให้มีพัดลมขนาดใหญ่ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
๖.๒๒.๗) จั ด ให้ มี เสื้ อ โปโลแขนสั้ น สี ด า (ผ้ า Cotton) ส าหรั บ แขกผู้ มี เกี ย รติ
ผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัว
๖.๒๓ จัดให้มีกรวยจราจรตลอดเส้นทางการแข่งขัน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับระยะทาง
การแข่งขัน
๖.๒๔ จัดให้มจี ุดแจกน้าระหว่างเส้นทางการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า ๕ จุด
๖.๒๕ จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒๕.๑) จัดให้มีเบอร์แข่งขันสาหรับนักกีฬา (กระดาษกันน้า) สกรีนโลโก้งานและ
ตรากระทรวง จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เบอร์
๖.๒๕.๒) จัดให้มีถุงผ้าสาหรับนักกีฬา สกรีนโลโก้งานและตรากระทรวง จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ
๖.๒๕.๓) จั ด ให้ มี เบอร์ติ ดอุป กรณ์ ส าหรับ นั กกีฬ า (Sticker) สกรีน โลโก้งานและ
ตรากระทรวง จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ อัน

~ ๑๕ ~

๖.๒๕.๔) จัดให้มีเข็มขัดแขวนเบอร์ที่เอว สาหรับนักกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ อัน
๖.๒๖ จัดให้มี Tag/ป้ายห้อยคอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒๖.๑ จัดให้มีป้ายประจาตัวผู้สื่อข่าว จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ป้าย
๖.๒๖.๒ จัดให้มีสายรัดข้อมือ (กระดาษกันน้า) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๖ นิ้ว จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ อัน
๖.๒๗ จัดให้มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒๗.๑) จัดให้มี Mock up Prize (ป้ายเงินรางวัล) จานวน ๑ งาน
๖.๒๗.๒) จัดให้มีถ้วยรางวัล
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ถ้วย ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอว่า
ถ้วยรางวัลชนะเลิศดังกล่าว เป็นถ้วยรางวัลที่ได้รับมอบจากบุคคลที่มีชื่อเสียง พร้อมแนบหนังสือรับรองการ
จัดทาถ้วยรางวัลจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ
- ถ้วยรางวัลทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า ๒๖ ถ้วย
๖.๒๗.๓) จัดให้มีเงินรางวัลทวิกีฬาทั่วไป
เงินรางวัลทวิกีฬาประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
- ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๘,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
เงินรางวัลทวิกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป
- ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทหญิงเดี่ยว ๑ รางวัล ๘,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ประเภทหญิงเดี่ยว ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ประเภทหญิงเดี่ยว ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๖.๒๗.๔) จัดให้มีเงินรางวัลทวิกีฬาประเภทชายเดี่ยวแบ่งตามรุ่นอายุ
เงินรางวัลทวิกีฬาประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ ๑๘-๒๙ ปี
- ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท

~ ๑๖ ~

เงินรางวัลทวิกฬี าประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ ๓๐-๓๙ ปี
- ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
เงินรางวัลทวิกีฬาประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ ๔๐-๔๙ ปี
- ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
เงินรางวัลทวิกีฬาประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป
- ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทชายเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
๖.๒๗.๕) จัดให้มีเงินรางวัลทวิกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวแบ่งตามรุ่นอายุ
เงินรางวัลทวิกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ ๑๘-๒๙ ปี
- ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
เงินรางวัลทวิกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป
- ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
๖.๒๘ จัดให้มีการทาความสะอาดบริเวณการจัดกิจกรรม ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
๖.๒๙ จัดให้มีการบันทึกภาพ ตลอดการจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒๙.๑) จัดให้ มีกล้ องถ่ายภาพเคลื่ อนไหวในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสู ง
พร้อมช่างภาพบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดกิจกรรม
๖.๒๙.๒) จัดให้มีกล้องถ่ายภาพนิ่งในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง พร้อมช่าง
ภาพนิ่งบันทึกภาพนิ่ง ตลอดการจัดกิจกรรม
๖.๓๐ ดาเนินการประสานงานและบริหารกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.๓๐.๑) ด าเนิ น การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และบริ ห าร
กิจกรรมด้วยตนเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

~ ๑๗ ~

๖.๓๑ จัดให้มีเอกสารสาคัญหรือใบรับรองต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๓๑.๑) เอกสารสาคัญหรือใบรับรองของผู้ควบคุมการแข่งขัน (Race Director)
๖.๓๑.๒) เอกสารสาคัญหรือใบรับรองระบบจับเวลาในระบบ Champion Chip System
๖.๓๑.๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานการจัดกิจกรรมทวิกีฬา หรือไตรกีฬ าของ
ผู้เสนอราคา จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน ที่ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๖.๓๑.๔) หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากพิธีกร หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ด้านต่างๆ ที่ยืนยันว่าจะสามารถเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับผู้เสนอราคา ตามที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอราคา และ
หนังสือรับรองจากบริษัท/ห้างร้า นของสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ จอแสดงภาพแอลอีดี (LED) ว่าสามารถที่จะทา
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ จอแสดงภาพแอลอีดี (LED)
ตามที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอราคาได้ ตลอดจนหนังสือรับรองการจัดทาถ้วยรางวัลจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. กาหนดการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
สรุปผลการดาเนินงาน
(๑) ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงาน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน
๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดการจัดงาน
(๒) สรุป ผลการดาเนิ น งาน ในรูป แบบเอกสารรูป เล่ ม จานวน ๕ เล่ ม พร้อมดี วีดี (DVD)
บันทึกข้อมูลเอกสารรูปเล่ม จานวน ๕ แผ่น
(๓) ดีวีดี (DVD) บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง จานวน ๕ แผ่น
(๔) ดีวีดี (DVD) บันทึกข้อมูลภาพนิ่งในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง จานวน ๕ แผ่น
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กาหนดจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ สารวจเส้นทางการ
แข่งขันและส่งมอบแผนเส้นทางการแข่งขัน ครบถ้วน ถูกต้องตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง ภายใน
๗ วันทาการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบและได้ตรวจรับ
มอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
งวดสุ ด ท้ าย เป็ น จ านวนเงิน ในอั ต ราร้อ ยละ ๘๕ ของค่ าจ้ าง เมื่ อ ผู้ รับ จ้ า งได้ ป ฏิ บั ติ งาน
ครบถ้วน ถูกต้องตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบและ
ได้ตรวจรับมอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

~ ๑๘ ~

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๙.๑ ในการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ งนี้ จั ง หวั ด
เชียงรายจะใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตาม
ปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
- ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับ ร้อยละ ๓๐
- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กาหนดน้าหนักเท่ากับ ร้อยละ ๗๐
โดยที่จังหวัดเชียงรายจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค พิจารณาให้คะแนนจากรูปแบบ และความคิดสร้างสรรค์
และ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ผู้ว่าจ้างจัดทาเอกสารนาเสนอให้เห็นภาพเสมือนจริง (Perspective
View) ดังนี้
(๑) พิจารณาการนาเสนอในส่วนของรูปแบบแนวคิด ของงานทั้งหมดที่สร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการและมีความน่าสนใจ
(๒) พิจารณาการกาหนดเส้นทางการแข่งขันที่เหมาะสม
(๓) พิจารณาสื่อประชาสัมพันธ์ทเี่ หมาะสม แพร่หลาย สถานที่ตั้ง/จุดติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์
ที่เข้าถึงกลุ่ ม เป้ าหมายได้เป็ น อย่ างดี แผนการประชาสั มพั นธ์ ที่ น่าสนใจ และเนื้อหาการประชาสั มพั น ธ์ ที่
สร้างสรรค์
(๔) พิจารณาจากประสบการณ์การจัด การแข่งขันประเภททวิกีฬา หรือไตรกีฬาของผู้ว่าจ้าง
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Race Director) เป็นต้น ความมีมาตรฐาน
ของระบบต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น ระบบจับเวลาในระบบ Champion Chip System เป็นต้น ฯลฯ
(๕) พิจารณาข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน ดังนี้
น้าหนักความสาคัญ
หัวข้อ
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
(๑๐๐ คะแนน)
๑. พิจารณาด้านรูปแบบ
๗๐
- แนวคิดของงานทั้งหมดที่สร้างสรรค์
- การกาหนดเส้นทางการแข่งขันที่เหมาะสม
- สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม แพร่หลาย เข้าถึง และน่าสนใจ
- ประสบการณ์การจัดการแข่งขันประเภททวิกีฬา หรือไตรกีฬา
- ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
๒. แนวคิดและแผนการดาเนินงานที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
๒๐
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

~ ๑๙ ~

๓.

ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ความพร้อม และ
ประสบการณ์ของผู้เสนอราคา

๑๐

เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอด้านเทคนิค จะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมแล้วไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐
๙.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๕ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๙.๓ จังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๙.๔ ในการตัดสิ น การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ห รือในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือจังหวัด เชียงรายมีสิ ทธิให้ ผู้ เสนอราคาชี้แจงข้อเท็ จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัด เชียงรายมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ
ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๙.๕ จังหวัด เชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิ ก การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยไม่ พิ จ ารณาจั ด จ้ างเลยก็ ได้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ารณา ทั้ ง นี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง จังหวัดเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอ

~ ๒๐ ~

ราคานั้น ชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดเชียงรายมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือ
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๙.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี สิทธิ์
ได้รั[การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จังหวัด
เชียงรายมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดเชียงรายจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
๑๐. การประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของงานจ้างตลอดระยะเวลา
การดาเนินงานตามขอบเขตงานจ้างนี้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชารุด
บกพร่ อง หรือ แก้ไขให้ ใช้ก ารได้ดั งเดิมภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุกาหนด โดยไม่คิ ด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. อัตราค่าปรับ
ค่ าปรั บ ตามแบบสั ญ ญาการจ้ างจะก าหนดเป็ นรายวั นในอั ตราร้ อยละ ๐.๑๐ ของค่ าจ้ าง
ตามสัญญา
๑๒. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓. สถานที่ดาเนินการ
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

~ ๒๑ ~

๑๔. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติม ของจังหวัดเชียงราย จานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านบาทถ้วน)
๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๑๖. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
(ในวันและเวลาราชการ) ดังนี้
สถานที่ติดต่อ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
- ทางไปรษณีย์ส่ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขที่ 632 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-150192
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
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