รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างทา DVD ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ
ศูนย์กลางประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์สะออน)
๑. ชื่อโครงการ การจ้างทา DVD ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ภายใต้โครงการ ศูนย์กลางประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์สะออน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ กรกฎาคม 255๘
เป็นเงิน ๕๐๐,๐00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
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๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ใช้หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่สานักงาน
ประมาณกาหนด (เป็นบางส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
4.2 ใช้ราค่าที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ขก.๐๐๑๗.๑/23/๒๕๕8
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
4.3 สืบราคาจากท้องตลาดคือ หจก. ซีดี คอนแทคท์ , ร้านขอนแก่นซูมซูมมีเดีย , ร้าน เจเจ โฟโต้ เซ็นเตอร์
และเว็บไซต์ www.vdopresentation.net/
๕. สรุปผลการกาหนดรายละเอียด และการกาหนดราคากลางงานจ้าง
จัดทา และผลิต DVD ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ
ศูนย์กลางประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์สะออน) จานวน 10,000 ชุด
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 DVD ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แนะนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการศูนย์กลางประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยว
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์สะออน)
---------------------------จังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี 2558 โดยเป็ น การด าเนิ น งานโครงการจั ด ท า DVD ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แนะนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการศูนย์กลางประชุมนานาชาติและการ
ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์ส ะออน) เพื่อให้การดาเนินการหาตัวผู้รับจ้างเป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการสูงสุด
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 6 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการฯ จึงได้กาหนด
รายระเอียดงานจ้าง ดังนี้
๑. รายละเอียดงานจ้าง
1. ผู้รับ จ้างต้องจัดทาวีดีทัศน์บรรยายสรุปด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บรรจุอยู่ในแผ่นเดียวกัน จานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด
2. ผู้รับจ้างต้องศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ตามรายการเนื้อหาที่จังหวัดกาหนดให้
๓. ผู้รับจ้างต้องนาข้อมูลจากข้อ 2. ไปจัดทาบทวีดีทัศน์และบทบรรยายเพื่อดาเนินการผลิตวีดีทัศน์
จานวน 3 ตอน ตอนละ 6 - 7 นาที โดยการดาเนินเรื่องและบทสรุป ที่กระชับ สอดคล้องกัน มีบทเชื่อมต่อระหว่าง
เนื้อหาแต่ละตอนอย่างเหมาะสม
4. ผู้รับจ้างต้องนาเสนอเค้าโครงบทวีดีทัศน์ และร่างบทบรรยาย ให้ผู้ว่าจ้างหรือจังหวัดพิจาณา
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ และความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนดาเนินการผลิต หากมีการแก้ไขผู้รับจ้างจะต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องแล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันที่จังหวัดหรือผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
5. ผู้รับจ้างจะต้องแปลบทบรรยายที่จังหวัดหรือผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วตามข้อ 4. เป็นภาษาอังกฤษ
โดยเนื้อหาภาษาอังกฤษจะต้องสอดคล้องกับบทบรรยายภาษาไทย ทั้ง 3 ตอน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการแปลบทดังกล่าว
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาพประกอบเนื้อหาแต่ละตอน ให้ใช้ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ภาพกราฟฟิก
หรือ animation และเทคนิคอื่นที่สวยงามสื่อความหมายได้ดี และเข้าใจง่าย โดยภาพที่ลิขสิทธิ์ หรือแสดงความเป็น
เจ้าของจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของรูปภาพก่อน
7. ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ดนตรี และเสียงประกอบ ที่นามาใช้ต้องมีความเหมาะสม
ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
8. ผู้รับ จ้างต้องนาเสนอภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งและภาพปก ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวีดีทัศ น์
ในแต่ละตอน ให้จังหวัดหรือผู้รับจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
9. ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกเสียงบรรยายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวีดีทัศน์ในแต่ละตอนเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
10. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการผลิตสื่อวีดีทัศน์ตามบทวีดีทัศน์ ที่จังหวัดหรือผู้รับจ้างได้ตรวจสอบ
และให้ความเห็นชอบแล้ว
11. ผู้รับจ้างต้องนาเสนอร่างวีดีทัศน์บรรยายสรุปด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ให้จังหวัดพิจารณาภายใน 40 วัน หากมีการแก้ไขผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จังหวัดหรือผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
12. ผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบ DVD โดยออกแบบงานศิลป์หน้าปกของวีดีทัศน์ สกรีน 4 สี หน้าแผ่น
พร้อมจัดทาปกกล่อง พิมพ์ 4 สีบรรจุอยู่ในกล่องและซองพลาสติกใสให้เรียบร้อย จานวน 10,000 ชุด

-213. เนื้อหาในการจัดทาวีดีทัศน์ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แนะนาจังหวัดขอนแก่น เนื้อหาประกอบด้วย ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ศักยภาพ
ของจังหวัด เช่น ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและบริการ, ข้อมูลศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ,ข้อมูล
ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข , ข้อมูลศูนย์กลางการศึกษา, ข้อมูลศูนย์กลางการประชุมท่องเที่ยว, ข้อมูล
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น
ตอนที่ 2 แนะนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น เนื้อหาประกอบด้วย
- ประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระธาตุขามแก่น, วัดหนองแวงพระอารามหลวง,
วัดไชยศรี, วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน) ,วัดป่าธรรมอุทยาน , ไหว้พระ ๙ วัดรอบบึงแก่นนคร, กู่เปือยน้อย กู่ประภาชัย
เป็นต้น
- ประเภทธรรมชาติและสัตว์ป่า เช่น เขื่อนอุบลรัตน์, อุทยานแห่งชาติภูเวียง ,
สวนสัตว์ขอนแก่น, ถ้าค้างคาว อ.ภูผาม่าน เป็นต้น
- ประเภทวิถีชีวิตชุมชน เช่น หมู่บ้านงูจงอาง เป็นต้น
- ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก เช่น ปราสาทเปือยน้อย, วัดสระบัว
แก้ว, ศาลาไหมไทย,พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นต้น
- กิจกรรม และเทศกาลที่สาคัญ เช่น งานไหมมัดหมี่ของดีชนบท, เทศกาลกล้วยไม้
ป่าช้างกระบาน และของดีเมืองมัญจาคีรี, งานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ขอนแก่น , ประเพณีวันงูจงอาง,
พิธีบวงสรวงและสรงน้าองค์พระธาตุขามแก่น, งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าว
เหนียว, เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
- แนะนาเส้นทางท่องเที่ยวขอนแก่นใน 1 วัน และครึ่งวัน
ตอนที่ 3 เนื้อหาวีดีทัศน์แสดงศักยภาพจังหวัดขอนแก่น เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ แสดงความพร้อมในการเป็นไมซ์ซิตี้ ทุกด้านของจังหวัดขอนแก่น เช่น MICE CITY ศูนย์กลางการจัด
ประชุมสัมมนา , ศูนย์กลางระบบขอนส่งกระจายสินค้า โลจิสติกส์ โครงการที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น เช่น
โครงการรถไฟรางคู่ นครราชสีมา – ขอนแก่น บ้านไผ่ – มุกดาหาร , โครงการรถ BRT ขนส่งมวลชนขอนแก่นบน
ถนนมิตรภาพ เป็นต้น
2. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
3. การส่งมอบงาน
ผู้เสนองานจะต้องจัดทาและส่งมอบแผ่นดีวีดี วีดีทัศน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด ตามที่กาหนดในข้อ ๑ – ข้อ 13 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับ ณ สานักงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๓
ศากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. การจ่ายเงินค่าจ้าง
สานักงานจังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้างครั้งเดียวทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วน
และปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาจ้างพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
๕. งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
6.๑ เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
6.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-36.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ต้องลงทะเบี ยนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6.7 คู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีธ นาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ล ะครั้งซึ่งมีมูล ค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4333 1515 e-mail: khonkaen@moi.go.th www.khonkaen.go.th ,
www.khonkaenpoc.com ........

