รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างทา Guide Book ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการศูนย์กลางประชุมนานาชาติ
และการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์สะออน)
๑. ชื่อโครงการ การจ้างทา Guide Book ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการศูนย์กลางประชุมนานาชาติ
และการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์สะออน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๕๐,๐00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 มิถุนายน 255๘
เป็นเงิน ๑,๙๕๐,๐00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 ใช้หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่สานักงาน
ประมาณกาหนด
4.2 สืบราคาจากท้องตลาด บริษัท อินโมชั่น จากัด, บริษัท ดี-แอสเซ็น เมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท ธิงค เทคโนโลยี จากัด และเว็บไซต์ www.papermatethailand.com
๕. สรุปผลการกาหนดรายละเอียด และการกาหนดราคากลางงานจ้าง
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ และจัดวางเนื้อหา จัดหารูปภาพประกอบ
ออกแบบอาร์ตเวิร์ครูปเล่มหน้าปกและหน้าในหนังสือ เสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีความทันสมัยสวยงาม และ
จัดพิมพ์ “ชุดหนังสือเพื่อนาเสนอข้อมูลศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น” บรรจุไว้ในกล่องบรรจุชุดหนังสือ เป็น
กระดาษอัดแข็ง (จั่วปัง) จานวน 10,000 ชุด โดยแต่ละชุด ต้องประกอบด้วยหนังสือจานวน 3 เล่ม ดังนี้
1) หนังสือแนะนาจังหวัดขอนแก่น จานวน 1 เล่ม
2) หนังสือแนะนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จานวน 1 เล่ม
3) หนังสือศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 1 เล่ม
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายประพันธ์ โพธิ์วันนา
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ
ประธานกรรมการ
6.2 นางละมัย โพธิ์สูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
6.3 นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฏิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
6.4 นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
6.5 นางสาวสุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ

รายละเอียดขอบเขตการดาเนินงาน และราคากลางของงานจ้างทา Guide Book ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการศูนย์กลางประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
(ไดโนเสาร์สะออน) โดยวิธิสอบราคา
---------------------------จั งหวัด ขอนแก่น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี 2558 โดยเป็นการดาเนินงานโครงการจัดทา Guide Book
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ภายใต้ โ ครงการศู น ย์ ก ลางประชุ ม นานาชาติ แ ละการท่ อ งเที่ ย วยุ ค ก่ อ น
ประวั ติ ศ าสตร์ (ไดโนเสาร์ ส ะออน) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การหาตั ว ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
สูงสุดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 6 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการฯ จึง
ได้กาหนดรายระเอียดงานจ้าง ดังนี้
๑. รายละเอียดงานจ้าง
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษา ค้นคว้า รวบรวม แปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เรียบเรียงและ
จัดวางเนื้อหา จัดหารูปภาพประกอบโดยรูปภาพที่ลิขสิทธิ์ หรือแสดงความเป็นเจ้าของ จะต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของรูปภาพก่อน ออกแบบอาร์ตเวิร์ครูปเล่มหน้าปกและหน้าในหนังสือ เสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่
มีความทันสมัยสวยงาม และจัดพิมพ์ “ชุดหนังสือเพื่อนาเสนอข้อมูลศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ” จานวน
10,000 ชุด โดยแต่ละชุดต้องประกอบด้วยหนังสือจานวน 3 เล่ม ดังนี้
๑.๑.๑ หนังสือแนะนาจังหวัดขอนแก่น จานวน 1 เล่ม จานวนไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน้า
นาเสนอในรูปเล่มหนังสือแนวตั้ง ขนาดกว้าง ๑๓.๕ ซ.ม. สูง 18 ซ.ม. พร้อมภาพประกอบ เนื้อในใช้กระดาษ
ปอนด์ ๘๐ แกรม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ๔ สี (หน้า – หลัง) ทุกหน้า, ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดขนาด
๒๓๐ แกรม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ๔ สี (หน้า – หลัง) เคลือบเงา UV, เข้าเล่มไสกาว โดยมีเนื้อหาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน และมีเนื้อหาต้องเป็นการนาเสนอข้อมูลจังหวัดขอนแก่น อย่างน้อย
ประกอบด้วย
๑) ประวัติความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่น
๒) ข้อมูลทั่วไปและศักยภาพของจังหวัด
3) ข้อมูลเศรษฐกิจ
๔) ข้อมูลอุตสาหกรรม
๕) ข้อมูลสังคม
๖) ข้อมูลการศึกษา
๗) ข้อมูลสาธารณสุข
๕) ข้อมูลศาสนาและวัฒนธรรม
9) ความพร้อมในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัด
๑๐) บทความที่เกี่ยวข้องกับคาขวัญจังหวัด ขอนแก่น “พระธาตุขามแก่น เสียงแคน
ดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวย
โอลิมปิก” โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ประกอบด้วย
ก. พระธาตุขามแก่น เช่น
- ประวัติ ความเป็นมา ความสาคัญ
ข. เสียงแคน ดอกคูน เช่น
- เสียงแคน ความหมาย ความสาคัญ ความสัมพันธ์กับจังหวัด
- ดอกคูน คุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ความสาคัญ ความสัมพันธ์กับจังหวัด
ค. ศูนย์รวมผ้าไหม เช่น

- วิวฒ
ั นาการลายผ้าไหมขอนแก่น ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
- กระบวนการผลิตและแหล่งผลิต
ง) ร่วมใจผูกเสี่ยว เช่น
- ความหมาย ประวัติความเป็นมา คุณประโยชน์
-2จ) ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ เช่น
- แอ่งภูเวียง (ภูมิประเทศที่มีความโดดเด่น มหัศจรรย์ และมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติ)
- ความเป็นมาการขุดพบซากไดโนเสาร์ โดยเฉพาะ 2 สายพันธุ์ใหม่ของโลก
- การได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ให้ อั น เชิ ญ พระนามาภิ ไ ธยตั้ ง เป็ น ชื่ อ สายพั น ธ์ “ภู เ วี ย งโกซอรั ส สิ ริ ธ รเน่ ”
(Phuwiangosaurus Sirindhornae)
ฉ. เหรียญทองมวยโอลิมปิก
- บทความเกี่ยวกั บเหรียญทองมวยโอลิ มปิก และประวัติ ผลงานบุคคล
ผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของประวัติและผลก่อน เช่น สมรักษ์ คา
สิงห์, นายเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เป็นต้น
๑.๑.๒ หนังสือแนะนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จานวน 1 เล่ม จานวน
ไม่น้อยกว่า 120 หน้า นาเสนอในรูปเล่มหนังสือแนวตั้ง ขนาดกว้าง ๑๓.๕ ซ.ม. สูง 18 ซ.ม. พร้อม
ภาพประกอบ เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ๔ สี (หน้า – หลัง) ทุกหน้า,
ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดขนาด ๒๓๐ แกรม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ๔ สี (หน้า – หลัง) เคลือบเงา UV, เข้า
เล่มไสกาว โดยมีเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน และเนื้อหาต้องจัดกลุ่มประเภท
ความส าคัญ เรี ย งล าดับ ตามยุ คสมัย ประวัติ ความเป็นมา องค์ประกอบ (Composition) ที่ตั้ง ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ดังนี้
๑) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และโบราณสถาน
เช่น อุทยานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมสิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ, ปราสาทเปือยน้อย กู่ประภาชัย (กู่บ้าน
นาคาน้อย), จิตกรรมฝาผนังสิม (วัดไชยศรี (สินไซ),วัดสนวนวารีพัฒนาราม (สินไซ พระลัก - พระลาม),วัด
มัชฌิมาวิทยาราม (พระเวสสันดร),วัดสระบัวแก้ว (พระลัก – พระลาม) เป็นต้น), รอยพระพุทธบาทจาลองพระ
ใหญ่ วัดพระพุทธบาท ภูพานคา, ชุมชนโบราณดงเมืองแอม แหล่งเมืองโบราณ, แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองเพีย,
แหล่งโบราณคดีเมือง ไชยวาน, แหล่งโบราณคดีโนนนกทา, แหล่งโบราณคดีโนนชัย, แหล่งโบราณคดีโนนเมือง,
พระพุทธรูป บ้านพระบุ พระพุทธรูป ปางวิตรรกะ พระพุทธรูปไสยาสน์ภูเวียง พระพุทธรูปบ้านพระยืน
พระพุทธรูปพระลับ, รอยพระพุทธบาทหินลาดและแหล่งหินตัด เป็นต้น
2) แหล่งท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติ เช่น เขื่อ นอุบลรัตน์ , บึงแก่น นคร,
อุทยานแห่งชาติภูเวีย ง, อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคา, อุทยานแห่งชาติน้าพอง, แก่งน้าต้อน, ภูผาม่าน, ภู
ระงา , วนอุทยานถ้าผาพวง, ภูคาน้อย, น้าตกตาดฟ้า ,ถ้าพญานาคราช, ถ้าลายแทง, ถ้าภูตาหลอ, ถ้าหินลาด
หัวเมย, ถ้าฝ่ามือ, ถ้าพระ ถ้ากวาง, ถ้าปู่ห ลุบ ผานกเค้า, ถ้าค้างคาว ภูผ าม่าน, อุทยานกล้ว ยไม้ ป่า ช้าง
กระ วัดป่ามัญจาคีรี, ถ้าลายมือ บ้านดอนกอก, หมู่บ้านเต่า อาเภอมัญจาคีรี, หมู่บ้านงูจงอาง, หินช้างสี ,
สวนสัตว์ขอนแก่น เป็นต้น
3) แหล่ง ท่องเที่ยวพิพิธ ภัณ ฑ์ และศิป วัฒ นธรรม เช่น อนุส รณ์ส ถาน
บ้า นพัก รับ รองฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัช ต์ , พิพิธ ภัณฑ์ส ถานแห่ งชาติที่ 9 ขอนแก่น, โฮงมูนมัง เมือง
ขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง, ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพ, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาเภอบ้าน
ไผ่, หอรัฐบุรุษ พลเอกเปรม, หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์โนนทัน เป็นต้น)
แหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาล..

4) แหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาล งานประเพณี กิจกรรมและเทศกาลสาคัญ
ของจังหวัด ขอนแก่น เช่น งานไหมมัดหมี่ของดีชลบถ, เทศกาลกล้วยไม้ป่าช้างกระบาน และของดีเมืองมัญจา
คีรี, ขอนแก่นมาราธอน, งานวันเกษตรภาคอีสาน ,งานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น, งานวันงู
จงอาง, ประเพณีบวงสรวงและสรงน้าองค์พระธาตุขามแก่น, งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน
-3เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ,งานศิวะราตรี ปูชะนียาลัย ปราสาทเปือย งานประเพณีล อยกระทงบึง สีฐ าน,
งานเทศกาลไหม ประเพณีผูก เสี่ย ว และงานกาชาดจัง หวัดขอนแก่น , งานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ นานาชาติ,
สวนเรืองแสง, ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ เป็นต้น
5) เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร
6) สินค้าพื้นเมือง OTOP และของที่ระลึก
๑.๑.๓ หนังสือศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 1 เล่ม จานวนไม่น้อยกว่า
๑๔๐ หน้านาเสนอในรูปเล่มหนังสือแนวตั้ง ขนาดกว้าง ๑๓.๕ ซ.ม. สูง 18 ซ.ม. พร้อมภาพประกอบ เนื้อใน
ใช้กระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ๔ สี (หน้า – หลัง) ทุกหน้า, ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดขนาด
๒๓๐ แกรม พิมพ์ด้ว ยระบบออฟเซ็ท ๔ สี (หน้า – หลัง) เคลือบเงา UV, เข้าเล่มไสกาว โดยมีเนื้อหา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน โดยเนื้อหาประกอบด้วย
๑) ข้อมูลศักยภาพของจังหวัด เช่น ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและบริการ, ข้อมูล
ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ , ข้อมูลศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข , ข้อมูลศูนย์กลาง
การศึกษา เป็นต้น
๒) ข้อมูลศูนย์กลางการประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเชิงพิเศษ (MICE
CITY) ความพร้อมในการเป็นไมซ์ซิตี้ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน, สิ่งอานวยความสะดวก , ความน่าสนใจของ
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และเทศกาลสาคัญ เป็นต้น
1.1.๔ กล่องบรรจุชุดหนังสือ เป็นกระดาษอัดแข็ง (จั่วปัง) มีขนาดกว้าง ๓๐ ซ.ม.
ยาว 13.8 ซ.ม. สูง ๑๘.๕ ซ.ม. หนา ๑.๕ มิลลิเมตร หุ้มด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC
เงา ๑ ด้าน โดยรายละเอียดปกกล่องให้จังหวัดเห็นชอบก่อนดาเนินการ
๑.๒ การถ่ายภาพและเรียบเรียงต้นฉบับ
1.2.1 การถ่ายภาพ ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายภาพจากสถานที่จริง หรือถ่ายภาพเหตุการณ์
จาลอง เป็นภาพที่ประกอบเนื้อหาตามโครงการ และเป็นภาพที่มีคุณภาพและสื่อได้ตรงตามเนื้อหา ทั้งนี้ ต้อง
ให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนร่วมในการคัดเลือกภาพที่เหมาะสม
๑.2.๒ การเรียบเรียงต้นฉบับ เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อหาครอบคลุม
ตามข้อ ๑.๑ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑.๓ การออกแบบจัด Artwork พร้อมปกหน้า – หลัง เป็นฉบับสมบูรณ์
ผู้รับจ้างต้องออกแบบปกหนังสือและจัด Artwork ตามโครงสร้างเนื้อหาของหนังสือที่
ผู้ว่าจ้างกาหนดตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
3. การส่งมอบงาน
ผู้เสนองานจะต้องจัดพิมพ์ และส่งมอบหนังสือฉบับสมบูรณ์ จานวน 10,000 ชุด ตามที่
กาหนดในข้อ ๑. ให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 60 วัน นับ ถัด จากวัน ลงนามในสัญ ญา และส่ง มอบให้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับ ณ สานักงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๓ ศากลาง
จังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. การจ่ายเงินค่าจ้าง

สานักงานจังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด
เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนและ
ปฏิบัติ ถูกต้องตามสัญญาจ้างพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
๕. งบประมาณ
๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
-4๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
6.๑ เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
6.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
6.3 ไม่เ ป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับ ผู้เ สนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
6.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์./โทรสาร. ๐-๔๓๓๓-๑๕๑๕ , e-mail:khonkaen@moi.go.th , www.khonkaen.go.th หรือ
www.khonkaenpoc.com

