




เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๒/๒๕๖๒

การจางโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของจังหวัดใหมีมาตรฐานประจําป ๒๕๖๒ กิจกรรมหลัก

มหกรรมเทศกาลอาหารเดนจังหวัดระยอง ประจําป ๒๕๖๒

ตามประกาศ จังหวัดระยอง

ลงวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
 
                  จังหวัดระยอง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาและ

บริการของจังหวัดใหมีมาตรฐานประจําป ๒๕๖๒ กิจกรรมหลัก มหกรรมเทศกาลอาหารเดนจังหวัดระยอง ประจําป

๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางทั่วไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                          ๒.๑๔     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีผลงาน ประสบการณดานการจัดงานที่เกี่ยวของหรือ

ใกลเคียงกับขอกําหนดการจางน้ี และเคยดําเนินงานดังกลาวใหกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และมี

วงเงินตามสัญญาในฉบับเดียวไมตํ่ากวา ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) ในระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ยอนหลัง โดย

ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาในงานเดียวกัน

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา



สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๘๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให



ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกจังหวัดผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแตจังหวัดจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของจังหวัด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา

                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา

ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี
 

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จางดําเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพสินคาและบริการของจังหวัดใหมีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเดนจังหวัดระยอง ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ   ๓๐
 

                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ   กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ   ๗๐

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ



เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขทีจ่ังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัดมี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา



เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารส่ังจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัดจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย

ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้
 

                          เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานท่ีจางใหสะอาดเรียบรอย

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

จังหวัด จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๒๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา   ๑ เดือน    นับถัดจากวันทีจ่ังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด



ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ



                          จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว
 

 
จังหวัดระยอง

 ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒



-ร่าง- 
รายละเอียดและข้อก าหนดการจ้าง (Term of References : TOR) 

งานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน               

 กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*********** 

ชื่องาน   “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ” 

ระยะเวลาการจัดงาน 1-3 มีนาคม 2562 

สถานที่จัดงาน  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

1. หลักการและเหตุผล  
  จังหวัดระยอง โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ก าหนดจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
อาหาร อาหารแปรรูป ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรม
เทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ช่ืองาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ”    
ในระหว่างวันท่ี 1-3 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ       
และขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการสินค้าอาหาร สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การเช่ือมโยงสินค้า     
เข้าสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการค้าอาหาร อาหารทะเลและอาหารเด่น
จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการจัดหาและสร้างคูหา 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายทางการค้า 

2.2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เพิ่มรายได้และก าลังซื้อภายในชุมชนและจังหวัด         
เพื่อน าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุล สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 
  2.3 สร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือสินค้าและบริการจากแหล่งผลิตในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 
  2.4 สร้างความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัด 
  2.5 ประชาสัมพันธ์ศักยภาพศูนย์กลางเมืองอาหารอร่อยท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดเช่ือมโยงการท่องเท่ียว  

3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1 ผู้ประกอบการด้านอาหาร การบริการและการท่องเท่ียว จ านวนไม่น้อยกว่า 80 ราย  
  3.2 ประชาชน นักท่องเท่ียว ผู้เข้าร่วมชมงาน 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
จัดจ้างนิติบุคคลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญใน

การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า  

5. ขอบเขตของงาน 
  ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน  กิจกรรม
มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย การจัดงาน “เทศกาล
อาหารอร่อย ระยอง ฮิ”และการจัดท าคู่มือร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   

5.1. การน าเสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน 
 (1) ประสานการใช้พื้นท่ีส าหรับจัดงาน พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นท่ี อาทิ     
ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) ด าเนินการน าเสนอแนวคิด (Concept) และรูปแบบ (Theme) ของการจัดงาน 

5.2. หมวดการก่อสร้างจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน 
5.2.1 จัดสร้างซุ้มประตูทางเข้า มองเห็นเด่นชัด ประกอบด้วย ช่ืองาน วันเวลาท่ีจัดงาน 

และโลโก้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงาน พร้อมตกแต่ง จ านวน 1 ซุ้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 5×3 เมตร 
5.2.2 จัดหาหรือติดต้ังไฟส่องสว่างภายในบริเวณงาน ประกอบด้วย ไฟราวไม่น้อยกว่า   

700 เมตร ไฟพุ่ม 3 ชุด สปอร์ตไลท์ 5 จุด พร้อมเครื่องปั่นไฟตามความเหมาะสมกับพื้นท่ี  
 5.2.3 จัดหาหรือติดต้ังเต้นท์กองอ านวยการหรือเต้นท์บริการส่วนกลาง  ขนาด 5×12 เมตร  
จ านวน 3 เต้นท์ ตกแต่งตามความเหมาะสม โดยมีวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้  

(1) ป้ายช่ือกองอ านวยการ 1 ป้าย  ขนาดไม่น้อยกว่า 100×30 เซนติเมตร 
 (2) โต๊ะ  12  ตัว เก้าอี้  40  ตัว 
 (3) ไฟฟลูออเรสเซนต์  12 หลอด หรือหลอดแสงจันทร์  3 ชุด  
 (4) ปล๊ักไฟ  5  แอมป์   6  จุด  
 (5) ระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์และอุปกรณ์เฉพาะเต้นท์กองอ านวยการ 
จ านวน 1 ชุด 
  (6) เจ้าหน้าท่ีประจ าเต้นท์กองอ านวยการ และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน  
จ านวน  2  คน 
 5.2.4 จัดหาหรือติดต้ังเต้นท์ส าหรับร้านอาหาร/ผู้ประกอบการท่ีร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 80 
คูหา ขนาด 3×3 เมตร หรือ 4×8 เมตร หรือ 5x12 เมตร หรือ เต้นท์ขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีและ
เพียงพอ กับจ านวนการใช้งาน และสามารถป้องกันฝนตกน้ าขังพื้นระหว่างจัดงาน พร้อมตกแต่งคูหาและบริเวณ
งานโดยรอบ  และติดต้ังไฟส่องสว่าง ปล๊ักไฟ โต๊ะ เก้าอี้ ให้มีรูปแบบเดียวกันท้ังงาน ดังนี้ 
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 (1) ป้ายช่ือร้านอาหารหน้าคูหาๆละ  1  ป้าย  ขนาดไม่น้อยกว่า 90×30 เซนติเมตร 
ประกอบด้วย ช่ือร้านอาหาร ช่ืองาน รายการอาหารพร้อมราคาขาย 
 (3) ไฟฟลูออเรสเซนต์  จ านวน  2 หลอด  
  (4) ปล๊ักไฟ  5 แอมป์   1  จุด 
 (5) โต๊ะ 1  ตัว  เก้าอี้  2  ตัวและจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร 
 (6) ป้ายไวนิลตกแต่งโต๊ะร้านค้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40×0.7  เมตร จ านวน 1 ป้าย     
ต่อ 1 คูหา 
 (7) ถุงด าส าหรับใส่ขยะอย่างน้อยคูหาละ 1 ใบต่อวัน  
  หมายเหตุ  กรณีเป็นเต้นท์ขนาด 3×3 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 80 เต้นท์  หรือ กรณีเป็นเต้นท์
ขนาด 5×12 เมตร จ านวน 20 เต้นท์ เต็นท์ละ  4  ร้าน หรือเต้นท์ขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมกับพื้นท่ี      
และเพียงพอกับจ านวนการใช้งาน และสามารถป้องกันฝนตกน้ าขังพื้นระหว่างจัดงาน 
 5.2.5 จัดหาหรือสร้างเวทีกลางท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีจัดงาน ส าหรับใช้จัดพิธีเปิดงาน       
การแสดงกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตกแต่งบริเวณพื้นท่ีเปิดงาน  ในขนาดพื้นท่ีท่ีสามารถรองรับผู้ร่วมพิธีเปิดงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน ให้มีความเหมาะสม สวยงามขนาดเวที ไม่น้อยกว่า 12×7.2  เมตร  สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 0.6 เมตร ฉากหลังเวทีสูงจากพื้นเวทีไม่น้อยกว่า 3 เมตร  จ านวน 1 เวที รวมท้ังการตกแต่งต่างๆบนเวที      
ท่ีสวยงามและมีความน่าสนใจ โดยมีวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้  
 (1) ฉากหลังเวทีมีช่ืองานชัดเจนตามขนาดของเวที 
 (2) ระบบ แสง สี เสียง ท่ีครบถ้วน 
 (3) แท่นโพเดียมพร้อมดอกไม้ประดับจ านวน  2  ชุด 

5.2.6  จัดหาโต๊ะ และเก้าอี้ ในสภาพพร้อมใช้งาน ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร 
ประกอบด้วย  โต๊ะ  1 ตัว เก้าอี้  4  ตัว  จ านวนไม่น้อยกว่า  300  ชุด พร้อมติดต้ัง 

5.2.7 จัดหาหรือประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกภายในงานหากมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้รับจ้างจัดงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้  
 (1) ค่าสถานท่ีจัดงาน 

(2) ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าอ านวยการจราจร ค่าอ านวยการปฐมพยาบาล ค่าเช่า
สถานท่ีจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจรและสถานท่ีจอดรถ       
ไม่น้อยกว่า ๑0 คนต่อวัน  

(4) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการดูแลรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะ โดยจัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดภายในงานให้สะอาดเรียบร้อยทุกวันในพื้นท่ีบริเวณจัดงานจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนต่อวัน 
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(5) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคูหาจัดแสดงและภายในบริเวณงาน 
และอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีจ านวนไม่น้อยกว่า ๔ คนต่อวัน 

 (6) มีรถสุขาให้บริการ วันละ 1 คัน ทุกวัน พร้อมป้ายบอกทาง 
 (7) การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
(8) การอ านวยความสะดวกในพิธีเปิดงาน 
(9) จัดหาสถานท่ีจอดรถไม่น้อยกว่า 100 คัน 
(10) หากมีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการจัดงาน ผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสถานท่ี หรือผู้เสียหายอื่น ในกรณีเกิดความเสียหายท่ีเกิดจากการเตรียมการจัดการ 
การรื้อถอนหรือการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดพิธีเปิด ไม่ยกเว้นแม้เหตุสุดวิสัย 
 5.2.8 การด าเนินการติดต้ัง-รื้อถอน ด าเนินการติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัด
งานให้แล้วเสร็จก่อนวันงานอย่างน้อย 2 วัน เมื่อเสร็จส้ินงาน ให้รื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดให้เรียบร้อยและคืน
สภาพสถานท่ีจัดงานให้เหมือนเดิมภายใน ๒ วันซึ่งรวมท้ังค่าขนส่งพัสดุ อุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็น ตามกฎเกณฑ์และ
ระเบียบของเจ้าของสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดงานฯ รวมท้ังรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้นกับสถานท่ีจัด
งานจากการติดต้ังและรื้อถอน  

5.2.9 จะต้องจัดเตรียมการต่างๆ ซุ้มประตู คูหา เวที พิธีเปิด ให้แล้วเสร็จก่อนก าหนดการ   
เปิดงานของประธานในพิธีไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง 
 5.2.10 ต้องจัดประชุมร้านค้าท่ีสมัครเข้าร่วมงานอย่างน้อย  1  ครั้ง เพื่อรับทราบ
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

5.2.11 ต้องจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ/คณะท างาน โดยผู้รั บจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้ 

-ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
-ค่าห้องประชุม 
-ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว 

 5.2.12 การด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5.3 หมวดพิธีเปิด พิธีกร การแสดง กิจกรรมบนเวที 
5.3.1 จัดท าบัตรเชิญส่ือมวลชล และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน ไม่น้อยกว่า 50 ฉบับ 
5.3.2 จัดพิธีเปิดงานพร้อมด าเนินการพิธีเปิดงานท้ังหมด  
5.3.3 จัดท าก าหนดการพิธีเปิดงาน ล าดับพิธีการ ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน 

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์พร้อมท้ังส าเนาให้ส่ือมวลชน 
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5.3.4 จัดหาโซฟา พร้อมโต๊ะรับแขก แจกันดอกไม้  ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับงาน
ส าหรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ จ านวน  2  ชุด ส าหรับจ านวน 10 ท่าน  
 5.3.5  จัดหาเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงพร้อมผ้าคลุมสีขาว มีความสวยงามเหมาะสมกับงาน
ส าหรับแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า 50  ตัว 
 5.3.6  จัดหาอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติ  
จ านวน ไม่น้อยกว่า 50  ชุด 
 5.3.7 จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับผู้ร่วมพิธีเปิดงาน ไม่น้อยกว่า 50 ชุด 
 5.3.8 จัดเตรียมของท่ีระลึกชุด Premium ส าหรับประธานในพิธีเปิดและบุคคลส าคัญใน
จังหวัดไม่น้อยกว่า 6 ชุด 
 5.3.9 จัดจุดลงทะเบียนส่ือมวลชนและผู้เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และ
พนักงานต้อนรับเพื่อให้การต้อนรับและน าผู้เข้าร่วมพิธีเปิดเข้าประจ าท่ีนั่ง 

5.3.10 จัดพิธีเปิดงานบนเวทีกลาง โดยพิธีเปิดจะต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ด้านอาหาร
ของจังหวัดระยอง รวมท้ังเทคนิคพิเศษในการเปิดงานท่ีดึงดูดความสนใจ  จ านวนไม่น้อยกว่า 1  ชุด  และต้องจัด
ให้มีการสาธิตการปรุงและประกอบอาหารโดยประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับเชฟมืออาชีพระดับโรงแรม ๔-๕ ดาว   
พร้อมท้ังด าเนินการพิธีเปิดงานท้ังหมด 
 5.3.11 จัดให้มพีิธีกรชายหรือหญิงในวันพิธีเปิดงาน อย่างน้อย 1 คน โดยต้องเป็นศิลปิน
หรือดารานักแสดง หรือพิธีกรที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง 
 5.3.12 จัดให้มีพิธีกรชายหรือหญิงท่ีเป็นคนท้องถิ่น อย่างน้อยวันละ 2 คน ประจ าภายในงาน   
เพื่อท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดงาน 
 5.3.13 จัดให้มีการแสดงของนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง/การแสดงของเยาวชนท้องถิ่นหรือการ
แสดงดนตรี ทุกวันท่ีจัดงาน วันละไม่น้อยกว่า 2 รายการ  
 5.3.14 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการขายในแต่ละวัน  ตลอดการจัดงานผู้รับจ้าง
ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด  โดยต้องมีกิจกรรมบนเวทีทุกวัน       
ท่ีจัดงาน ประกอบด้วย  
 (1) จัดให้มีการแข่งขันท าอาหารหรือประกวดท าอาหาร ทุกวันท่ีจัดงาน 

(๒) จัดให้มีการโชว์/สาธิตการปรุงอาหารจากร้านอาหารท่ีเข้าร่วมงานบนเวที     
ทุกวันท่ีจัดงาน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  

(3) จัดให้มีการสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟ ในวันท่ี 2 และ 3 ของการจัดงาน 
(4) สร้างภาพลักษณ์การจัดงาน เช่น การจัดท าผ้ากันเปื้อน หมวก เครื่องแต่งกาย 

ฯลฯ ให้กับร้านท่ีเข้าร่วมจ าหน่ายอาหารภายในงานทุกร้าน ๆ ละ 2 ชุด 
 
 
 



-6- 
 

 5.3.15 จัดหาของรางวัล ได้แก่ 
 (1) รางวัลส าหรับจับแจกให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน วันละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล 
มูลค่าไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท/รางวัล  

(2) รางวัลจากการจับใบปรุฉีกใบปลิว  วันละไม่น้อยกว่า  30  รางวัล มูลค่า
รางวัลละไม่ต่ ากว่า 300 บาท 

(3) ใบประกาศเกียรติคุณร้านอาหารทุกร้านท่ีร่วมงาน 
 5.3.16 จัดให้มีการคัดเลือกร้านค้ายอดนิยมจากการโหวตของผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน 
10 ล าดับ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 5.3.17 จัดให้มีพิธีเปิดงานท่ีเหมาะสม สวยงาม แจ้งเชิญส่ือมวลชน เชิญดารา พิธีกรท่ีมี
ช่ือเสียง และการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดงาน 
 5.3.18 จัดให้มีเชฟที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก ร่วมท ากิจกรรมกับประธานในพิธีเปิดงาน     
ตามข้อ 5.3.10 
 5.3.19  จัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมบนเวที บรรยากาศภายในงาน ออกจอ          
โปรเจ็กเตอร์ หรือจอ LED ในต าแหน่ง และขนาดเหมาะสมกับเวทีในวันเปิดงาน 

5.3.20  การด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

5.4 หมวดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 5.4.1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการลงพื้นท่ีร่วมกับคณะท างานคัดสรรอาหารเด่นเพื่อพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมงาน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังหมด 

5.4.2 ออกแบบและจัดท าหนังสือคู่มืออาหารอร่อย ประจ าปี 2562 จ านวน 1,000  เล่ม 
พิมพ์ 4 สี ขนาดตามความเหมาะสม พร้อมไฟล์หนังสือต้นฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย 

 (1) ช่ือร้านอาหาร พร้อมท่ีอยู่และภาพถ่ายร้านอาหาร 
 (2) รูปอาหารเด่นประจ าร้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รูป 
 (3) แผนท่ีเช่ือมโยงร้านอาหารในแต่ละอ าเภอ  จ านวน  8  อ าเภอ  

5.4.3 จัดท าใบปลิวประชาสัมพันธ์การ จัดงาน  ขนาด A4 พิมพ์  1 สี  1 หน้า          
กระดาษปอนด์ 100 แกรม  จ านวน  12,000  ใบ พร้อมแจกประชาสัมพันธ์อาคารหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน หมู่บ้านจัดสรร ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน ฯลฯ  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

5.4.4 จัดท าป้ายคัทเอาท์ขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 x 8.0 เมตร ติดบริเวณหน้าสถานท่ีการ
จัดงาน ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจ านวน  1 ป้าย พร้อมติดต้ังก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันและรื้อถอนเมื่องาน
เสร็จ  
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5.4.5 จัดท าป้ายคัทเอาท์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 x 6.0 เมตร ติดบริเวณแยกไฟแดง หรือ

แหล่งชุมชน ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจ านวน  2 ป้าย พร้อมติดต้ังก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันและรื้อถอนเมื่อ
งานเสร็จ  

5.4.6 จัดท าป้ายไวนิลโครงไม้ ขนาดป้าย 1.2 x 1.2 เมตร  จ านวน 60 ป้าย ติดต้ัง
บริเวณริมถนนหรือแหล่งชุมชน พร้อมติดต้ังก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันและรื้อถอนเมื่องานเสร็จ 

5.4.7 จัดท าป้ายไวนิลโครงไม้ ขนาดป้าย 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน  10 ป้าย ติดต้ัง
บริเวณริมถนนหรือแหล่งชุมชนพร้อมติดต้ังก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันและรื้อถอนเมื่องานเสร็จ 

5.4.8 จัดท าป้ายไวนิล ขนาดป้าย 3 x 1 เมตร จ านวน  20  ผืน ติดต้ังบริเวณชุมชน ใน
เขตอ าเภอเมืองให้เห็นเด่นชัดก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันและรื้อถอนเมื่องานเสร็จ 
 5.4.9 จัดท าสปอตวิทยุโฆษณาประชาสัมพันธ์ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาทีและ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุต่างๆ ในท้องถิ่นเปิดโฆษณาสปอตอย่างน้อยก่อนงาน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 2 สถานี    
วันละ 2 ครั้ง  จ านวน 1 Version  30 แผ่น copy แจกจ่ายไปยังสถานีวิทยุท้องถิ่น 
 5.4.10 จัดหารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์งานพร้อมป้ายไวนิลติดข้างรถใช้สปอตโฆษณา
เดียวกับสปอตวิทยุจ านวน  ๒ คันวิ่งก่อนงาน 3 วัน และวันงาน 3 วัน รวม 6 วัน โดยรถแห่ต้ังแต่เวลา       
08.00 - 17.00 น.ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอใกล้เคียง 
 5.4.11 จัดให้มีการโฆษณาผ่านเคเบิลทีวีท้องถิ่นโดยให้พิธีกรในรายการทางเคเบิลทีวี     
พูดเสนอข่าวการจัดงาน ประชาสัมพันธ์งาน พร้อมแนะน าร้านอาหารและรายการอาหารเด่นๆอย่างน้อย 2 สถานี 
ก่อนงาน 2 วัน และวันงาน 3 วัน  รวม 5 วัน ๆ ละ 2 ครั้ง รวม 10 ครั้ง (2 สถานี รวม 20 ครั้ง) 
 5.4.12 ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านส่ือโซเชียล มีเดีย อาทิ เว็บไซต์/เพจ/เฟสบุ๊ค/ไลน์ 
ก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 5 วัน และระหว่างการจัดงานทุกวัน 
 5.4.13 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอบันทึกพิธีเปิดงาน และบรรยากาศในงาน 
ภาพรวมการจัดงานทุกวัน โดยมีช่างภาพ 1 คน ช่างวีดีโอ 2 คน 

5.4.14 จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานก่อนวันงาน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าข่าวทั้งหมด โดยมีรายละเอียด คือ 
 (1) จัดท าบัตรเชิญส่ือมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวไม่น้อยกว่า 50 ฉบับ 

(2) จัดแต่ง Back Drop บนเวที ป้ายช่ือผู้แถลงข่าว ตกแต่งสถานท่ีและอื่น ๆ   ให้สวยงาม 
(3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการแถลงข่าว และของท่ีระลึกส าหรับส่ือมวลชน

และผู้ร่วมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด 
(4) เชิญส่ือมวลชนทุกแขนงร่วมในการท าข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การแถลงข่าว   

ไม่น้อยกว่า 15 ราย  
  
 
 



-8- 
 

 (5) การจัดหาพิธีกรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ด าเนินรายการในการจัดงานวัน
แถลงข่าว จ านวน 1 คน 

(6) จัดเตรียมไมโครโฟนต้ังโต๊ะ จ านวนไมน่้อยกวา่ 2 ตัว ไมค์ลอย จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ตัว และไมโครโฟนต้ังพื้น จ านวน 1 ตัว 

(7) จัดโต๊ะส าหรับผู้แถลงข่าวไม่น้อยกว่า 3 คน 
(8) จัดเก้าอี้ส าหรับส่ือมวลชนและผู้ร่วมงานแถลงข่าวไม่น้อยกว่า 50 ตัว 
(9) จัดท าบทพิธีกร ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน และบทแถลงข่าว 
(10) ด าเนินการก ากับเวที 
(11) จัดการต้อนรับ ณ จุดลงทะเบียนส่ือมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ 
(12) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับส่ือมวลชนผู้แถลงข่าวและผู้เข้าร่วม

งานแถลงข่าว จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด 
(13) จัดท าข่าวแจกและด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(14) จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและวีดโีอภายในงานท้ังหมด 
(15) จัดส่งภาพข่าวกิจกรรมการแถลงข่าวเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนในท้องถิ่นทุกแขนง 
(16) จัดให้มรี้านอาหารพร้อมอาหารจานเด่น มาร่วมแถลงข่าวไม่น้อยกว่า 10 ร้านค้า  

 5.4.15 การด าเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

5.5 หมวดอื่น ๆ 
5.5.1 ผู้เสนอราคาท่ีผ่านการพิจารณาตามกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) อย่างถูกต้องและได้รับงานต้องเสนอโครงงาน ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การจัดล าดับกิจกรรม
ภายในงาน ให้กับผู้ว่าจ้างทราบก่อนการจัดงานและต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

5.5.2 จัดท าแผนผังการจัดงาน จัดผู้ประกอบการเข้าคูหาเพื่อจ าหน่ายสินค้าร่วมกับผู้จัดงาน 
5.5.3 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ประสานกับผู้จัดงานไม่น้อยกว่าวันละ 8 คน ประกอบด้วย 

 (1) เต้นท์อ านวยการ จ านวน  2  คน 
(2) ประสานงานด้านเวที   จ านวน  2  คน 
(3) ประสานงานร้านอาหาร  จ านวน  2  คน 
(4) ประสานงานพิธีการ   จ านวน  2  คน 

 5.5.4 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีท่ีสุด 
 5.5.5 การด าเนินการประเมินผล 

(1) จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 
และผู้เข้าชมงาน วันละไม่น้อยกว่า 100  แบบ พร้อมสรุปผลการส ารวจ และรายงานผลการส ารวจ 
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(2) จัดเก็บยอดจ าหน่ายสินค้าในแต่ละวัน พร้อมรายงานผล และจัดท าสถิติการ
จ าหน่ายสินค้า 

(3) จัดเก็บข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละวัน และรายงานผลให้ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดระยองทราบ 

(4) ผู้รับจ้างต้องจัดท าสรุปการประเมินผลการด าเนินโครงการ ตามข้อ (1),(2) 
และ (3) เป็นรูปเล่ม จ านวน 15 เล่ม  

 

ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจัดงานต้องส่งแบบประเมินผลตามข้อ (1),(2) และ (3) เพื่อให้     
ผู้จัดงานพิจารณาแบบประเมินผล ก่อนก าหนดวันงานไม่น้อยกว่า 5 วัน 

 

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างต้องใช้อัตลักษณ์จังหวัดระยอง (4DNA) ประกอบในการออกแบบงาน 

5.6 หมวดการส่งมอบงาน 
5.6.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 60 วัน นับถัด

จากวันส้ินสุดการจัดงาน“เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ”  ประกอบด้วย  
 (1 )  ภ าพถ่ ายกิ จก ร รมการ จั ด ง าน ในภาพรวม ท้ั งหมดใน รูปภาพนิ่ ง                

และภาพเคล่ือนไหวท่ีบันทึกในแผ่น DVD จ านวน 15 ชุด  
(2) จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินการเป็นรูปเล่ม จ านวน 15 เล่ม พร้อม DVD 

ต้นฉบับ จ านวน 15 แผ่น  
(3) มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าตลอดการจัดงาน 
(4) สรุปประมวลผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมงาน 
(5) สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมชมงาน 

 (6) ส าเนาการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ใบปลิว สปอร์ตโฆษณาวิทยุ    
และเคเบิ้ล รับรองความถูกต้องทุกฉบับจากผู้มีอ านาจลงนามของสถานี โดยต้องระบุวัน และเวลาท่ีออกอากาศ      
แต่ละครั้งอย่างชัดเจน 

(7) หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการท้ังมวล ได้แก่ เอกสารการ
ลงทะเบียน แบบส ารวจต่างๆ และเอกสารสรุปผลตามแบบส ารวจ เป็นต้น 

(8) เอกสารและหรือหลักฐานการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้างเห็นสมควรให้จัดท าเพิ่มเติมหรือให้แก้ไขเปล่ียนแปลง  
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6. การจ่ายเงิน 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ผู้ได้รับจัดสรรงบประมาณ จะเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้
รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับและรายงานให้
จังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว  

7. วงเงินการจัดจ้าง 
ภายในวงเงิน 1,736,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

8. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
    8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
   8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
   8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
   8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
   8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  จังหวัด
ระยอง  ณ วันประกาศประกวดราคาอิ เ ล็กทรอนิก ส์  หรือ ไม่ เป็น ผู้กระท าการอัน เป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  8.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
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  8.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 8.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

   8.14 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีผลงาน ประสบการณ์ด้านการจัดงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ใกล้เคียงกับข้อก าหนดการจ้างนี้ และเคยด าเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน     
และมีวงเงินตามสัญญาในฉบับเดียวไม่ต่ ากว่า 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน  3 ปี 
ย้อนหลัง โดยต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาในงานเดียวกัน 

   9. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา/ข้ันตอนการตัดสิน  

 9.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดระยอง โดย
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 

 9.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดระยอง โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 
จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักท่ีก าหนด ดังนี้ 

  (1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30 
  (2) การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับ

ร้อยละ 70 ประกอบด้วย 
ข้อพิจารณา ร้อยละ 

1. แนวคิดในการออกแบบและรูปแบบท่ีเสนอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ การตกแต่งสถานท่ี การออกแบบเวที ซุ้มทางเข้า    

30 

2. การเสนอรายละเอียดกิจกรรมพิธีเปิดงาน   20 
3. แผนการประชาสัมพันธ์ รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 20 
4. ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบรูปเล่มหนังสือคู่มือร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง 15 
5. ความพร้อม ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ประวัติและผลงานของผู้เสนอราคา 15 

หมายเหตุ : ให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย จัดท ารูปเล่มการน าเสนอ ตามข้อ 1.-5. จ านวน 3 ชุด 
พร้อมน าเสนอในรูปแบบ Presentation ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันท าการวันแรกถัดจากวันยื่นเสนอ
ราคา เวลา 09.00 น. เป็ยนต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัด
ระยอง ช้ัน 2 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (หากผู้เสนอราคารายใด ไม่มาน าเสนอ
งานในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการยื่นเสนอราคา) 
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10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

 สถานท่ีติดต่อ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ช้ัน 2 ถนนสุขุมวิท 
ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์: 0 3869 4044-5 

 
************************************************************ 

 
 
 
 
 

 
 
 


