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-ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of References : TOR)
จ้างเหมาจัดมหกรรม “เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา” (Lanna wellness)
ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานน้าพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city
เพื่อน้าไปใช้ในการบริการในธุรกิจสปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เป็นเมือง Lanna wellness
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยพบน้ำพุร้อนจ้ำนวน ๑๑๒ แหล่ง กระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ ยกเว้น
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน้ำที่พบมีลักษณะใส ไม่มีสี มี อุณหภูมิผิวดินอยู่ในช่วง ๔๐-๑๐๐ องศำเซลเซียส
โดยน้ำพุร้อนที่พบในภำคเหนือมักมีส่วนประกอบของฟลูออไรด์มำกกว่ำ ๒.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำพุร้อนในประเทศ
ไทยส่วนมำกเป็นชนิด น้ำพุร้อนทั่วไป เนื่องจำกพบว่ำมีส่วนประกอบของเกลือและแร่ น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในจังหวัดเชียงรำยพบน้ำพุร้อนจ้ำนวน ๑๐ แห่งได้แก่ น้ำพุร้อนโป่งนำค้ำ น้ำพุร้อนยำงผำเคียว น้ำพุร้อน
โป่งน้ำร้อน น้ำพุร้อนแม่จัน น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง น้ำพุร้อนสบโป่ง น้ำพุร้อนห้วยทรำยขำว น้ำพุร้อนโปร่งพระบำท
และ น้ำพุร้อนนำโป่ง นอกจำกนัน ยังพบแหล่งน้ำพุร้อนในพืนที่จังหวัดพะเยำ และน่ำน
สปำ หรือธำรำบ้ำบัด หมำยถึง สุขภำพจำกสำยน้ำ หรือกำรมีสุขภำพดีจำกกำรบ้ำ ำบัดด้วยน้ำ
โดยสปำที่พบในประเทศไทยนัน มีเอกลักษณ์โดยกำรผสมผสำนกำรนวดแผนไทย และกำรรักษำ บ้ำรุงผิวหน้ำด้วย
สมุนไพรควบคู่ไปกับกำรบ้ำบัดด้วยน้ำ โดยน้ำส่วนใหญ่ที่ใช้ในสปำนันเป็นน้ำทั่วไป อย่ำงไรก็ กำรใช้น้ำแร่ธรรมชำติ
ในสปำเริ่มได้รับควำมสนใจเพิ่มมำกขึนในธุรกิจสปำ ในปัจจุบันจังหวัดเชียงรำยเป็นจังหวัดที่มีศักยภำพเพิ่มมำกขึน
อย่ำงรวดเร็วในกำรรองรับนักท่องเที่ยว โดยธุรกิจสปำเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบำทในกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงรำย ประกอบกับจังหวัดเชียงรำยมีแหล่งน้ำแร่ธรรมชำติจ้ำนวนมำก จึงมีควำมน่ำสนใจอย่ำงยิ่งใน
กำรศึกษำคุณสมบัติในด้ำนต่ำงๆของน้ำแร่ธรรมชำติจำกแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดเชียงรำย พะเยำ และน่ำน
เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐำนในกำรเลือกใช้น้ำแร่ธรรมชำติในรูปแบบต่ ำงๆโดยเฉพำะในธุรกิจสปำได้
อย่ำงเหมำะสมในอนำคตที่ผ่ำนมำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ส้ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงรำย ได้
ท้ำกำรศึกษำพัฒนำส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำกน้ำพุร้อนและโคลน เพื่อน้ำไปใช้ในกำรบริกำรในธุรกิจสปำและโรงแรม
ในจังหวัดเชียงรำยเป็นเมือง Lanna wellness โดยในรำยงำนกิจกรรมหลักที่ ๑ ที่ศึกษำคุณสมบัติของน้ำแร่จำก
บ่อน้ ำพุร้อนในจังหวัดเชียงรำย เพื่อพัฒ นำเป็นผลิตภัณ ฑ์ที่สะอำด มีมำตรฐำนกำรให้ บริกำร พบว่ำ น้ำแร่จำก
บ่อน้ำพุร้อนในจังหวัดเชียงรำย ยังมีแร่ธำตุที่มีประโยชน์ในกำรช่วยรักษำ และบ้ำบัด ทำงด้ำนสุขภำพ เมื อเทียบกับ
มำตรฐำนของต่ำงประเทศและยังน้อยกว่ำมำก ซึ่งในแต่ละแหล่งน้ำแร่จำกน้ำพุร้อนแต่ละที่ก็ยังมีควำมโดดเด่นกัน
ในด้ำนต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกัน เช่น ปริมำณของแร่ธำตุที่มีประโยชน์แต่ละชนิด ซึ่งสำมำรถพัฒนำร่วมกับกำรกำรรักษำ
แบบแพทย์แผนไทย และกำรใช้สมุนไพร เข้ำมำบูรณำกำรในกำรรักษำ ซึ่งจะมีผลดีกว่ำกำรใช้น้ำแร่ธรรมชำติเพียง
อย่ำงเดียว จึงต้องมีกรศึกษำวิเครำะห์ขอมูลในเชิงลึก และตรวจวัดค่ำมำตรฐำนต่ำงๆทังปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย้ำ และที่ส้ำคัญกำรสร้ำงมำตรฐำนน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city
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จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และกระตุ้นกำรน้ำไปใช้งำนให้แก่ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ของจังหวัดเชียงรำย สปำ และโรงแรมในจังหวัดเชียงรำย ให้ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวได้รับรู้
ถึงกำรเป็นเมือง Lanna wellness
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อส่ งเสริม การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริการสุ ขภาพที่ดึ งดูดใจนักท่ องเที่ ยว ให้ เชื่อ มโยง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Products/Supply) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งน้้าพุร้อนของจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมือง Lanna wellness
๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่จังหวัด อย่างยั่งยืน
๓. กลุ่มเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจสปำ โรงแรม เวลเนส และชุมชนแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดเชียงรำย
จ้ำนวนอย่ำงน้อย ๑๐๐ คน
๒. นักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงประเทศ และประชำชนทั่วไป จ้ำนวนประมำณ ๒๐,๐๐๐ คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิ ดความร่ ว มมื อในรูป ของภาคี เครือข่าย ทุ กภาคส่ ว นทั้ งภาครัฐ /เอกชน สมาคม ชมรม
ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๒. มีผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเดิม และมีบริการสุขภาพ
และสปาจากแหล่งน้้าพุร้อน น้้าแร่ร้อนธรรมชาติรองรับนักท่องเที่ยว
๓. เกิดการรับ รู้ เกี่ย วกับธุรกิ จบริการด้านสุ ขภาพประเภท สปาเพื่อ สุ ขภาพ นวดเพื่ อสุ ขภาพ
และนวดเพื่อเสริมสวย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกับการให้แหล่งน้้าพุร้อน/แหล่งน้้าแร่ธรรมชาติในการ ดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
๔. สร้ำงควำมมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้รับบริกำรในกำรน้ำใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โดยอำศัยหลักวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคงและยั่งยื่น
๔. คุณสมบัตผิ ู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔.๔ ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท้ำสัญ ญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก้ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
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๔.๕ ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อ ไว้ในบั ญ ชีรำยชื่อ ผู้ ทิงงำนและได้แ จ้งเวียนชื่อ ให้ เป็น ผู้ ทิ งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ้ำนำจในกำรด้ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนันด้วย
๔.๖ มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวและมี
ผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ สัญญำเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ
๘๐๐,๐๐๐.00 บำท (แปดแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำม
กฎหมำย ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงรำย
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๔.๙ ไม่เป็ นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึนศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุม้ กันเช่นว่ำนัน
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๔.๑๑ ผู้ ยื่น ข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญ ญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญ ชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. ก้ำหนด
๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส้ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด
๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ก้ำหนด
๕. รายละเอียดและเงื่อนไขของงาน
ผู้ป ระสงค์เสนอรำคำ จะต้องเสนอรำยละเอียดกำรด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนงำน ออกแบบ และ
น้ำเสนอกำรด้ำเนินกำรเสมือนจริงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ส้ำหรับกำรจัดงำนมหกรรม
“เชียงรำย เมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna Wellness) ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภำพ
จังหวัดเชียงรำย กิจกรรมกำร “สร้ำงมำตรฐำนน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อน้ำไปใช้ในกำรบริกำร
ในธุรกิจ สปำ และโรงแรมในจังหวัดเชียงรำย เป็นเมือง Lanna wellness” โดยขอรับข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ จำกส้ ำนั กงำนกำรท่ องเที่ ยวและกี ฬำจั งหวัดเชี ยงรำย ซึ่ งมี รำยละเอี ยดกำร
ด้ำเนินงำนดังต่อไปนี
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๕.๑ จัดให้มีกำรประชุมเสวนำ “เชียงรำยเมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna wellness) ภำยในงำน
มหกรรม “เชียงรำย เมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna Wellness) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
๕.๑.๑ ให้ผู้รับจ้ำง จัดหำสถำนที่จัดงำนมหกรรม “เชียงรำย เมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna
Wellness) ในจังหวัดเชียงรำย จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน พร้อมออกแบบธีมกำรจัดงำน ออกแบบจัดท้ำบูท และ
ตกแต่งบริเวณงำน ดังนี
- จัดหำสถำนที่ส้ำหรับ จัดงำน ขนำดพื นที่ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ตำรำงเมตร จ้ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน โดยเป็นบริเวณพืนที่ของห้ำงสรรพสินค้ำ หรือศูนย์ประชุม หรือโรงแรม หรือสถำนที่รำชกำร หรือ
แหล่งท่องเที่ยว ที่เหมำะสม โดยน้ำเสนอสถำนที่จัดงำน ธีมงำน และแผนกำรด้ำเนินงำนประกอบกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ด้วย และก้ำหนดให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้พืนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำท้ำควำมสะอำด ค่ำน้ำ และค่ำไฟ ทังหมด
- จัดท้ำเวที ขนำดควำมลึกไม่น้อยกว่ำ ๒.๔ เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ ๔.๘ เมตร พร้อม
จัดท้ำฉำกเวทีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ ๒.๔ เมตร ควำมยำวเท่ำกับเวทีหรือตำมที่ออกแบบให้สร้ำงสรรค์สวยงำม พร้อม
ติดตังระบบแสดง แสง สี เสียง
- ติดตังจอ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๒x๒ เมตร ส้ำหรับถ่ำยทอดกิจกรรมภำยในงำน
จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ จอ
- ตกแต่งเวทีด้วยป้ำยประดับ และวัสดุศิลป์ ประดับให้เหมำะสมสวยงำมและด้ำเนินกำร
ติดตังให้พร้อมใช้งำนก่อนกำรจัดงำน และรือถอนจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังใช้งำน
- จัดท้ำแหล่งน้ำพุร้อนจ้ำลองในจังหวัดเชียงรำย ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ขนำดพืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๒x๒ เมตร เพื่อเป็นจุดถ่ำยภำพในกำรน้ำเสนอกำรจัดงำน พร้อมตกแต่งให้สวยงำม เหมำะสม
และเป็น น่ ำสนใจ พร้อมติดตังป้ ำยชื่องำนมหกรรม “เชียงรำยเมืองสุ ขภำพล้ำนนำ” (Lanna wellness) อย่ำง
เหมำะสม สวยงำม โดยน้ำเสนอรูปแบบ ๓ มิติ (Perspective) เสมือนจริงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์
- ออกแบบ ๓ มิติ (Perspective) เสมือนจริง แสดงรูปแบบกำรจัดงำนภำพรวม บูธ
เวที สถำนที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ และทำงเข้ำงำน รวมจ้ำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์
- ออกแบบธีมหลักกำรน้ำเสนอกำรจัดงำน ตรำสัญลักษณ์กำรจัดงำน ลวดลำยประกอบธีม
ประกอบด้วย ตรำสัญลักษณ์กำรจัดงำน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด ลวดลำยประกอบกำรวำง Artwork จ้ำนวนไม่
น้อยกว่ำ ๑ ชุด และ รูปแบบป้ำยประชำสัมพันธ์ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์
- วำงแผนผังภำพรวมของกำรจัดงำน และพืนที่จัดงำน ในรูปแบบ ๓ มิติ (Perspective)
เสมือนจริง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
- จัดหำระบบเสียง โดยก้ำหนดให้ระบบเสียงประกอบด้วย ชุดเครื่องเสียง ชุ ดแอมปลิ
ฟำยเออร์ ล้ำโพง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ ชุด ไมโครโฟนไร้สำย จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๘ ตัว โดยให้ระบบเสียงสำมำรถ
รองรับและครอบคลุมพืนที่กำรจัดงำนได้ทังหมด และรองรับกำรแสดง หรือ วงดนตรี ได้อย่ำงเพียงพอ
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- จัดหำระบบแสงไฟ ประกอบกำรแสดงต่ำงๆ ก้ำหนดให้ผู้รับจ้ำงจัดตกแต่งเวทีด้วย
ไฟพำร์ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๖ ดวง โดยติดตังแสงสว่ำงให้เพียงพอและครอบคลุมกำรจัดกำรทังเวที
- จัดหำระบบเอฟเฟค ที่เหมำะสมและปลอดภัย อำทิ ระบบควัน ฟอง ต่ ำงๆ ตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อใช้ในพิธีเปิดงำนและกิจกรรมสำธิตต่ำงๆ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด
๕.๑.๒ ให้ผู้รับจ้ำง ออกแบบ ตกแต่งและจัดท้ำบูธจ้ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ดังนี
- ออกแบบ และจัดท้ำบูธจ้ำหน่ำยสินค้ำและแนะน้ำผลิต ภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบกำร
ด้ำนสปำและน้ำพุร้อนในเขตพืนที่จังหวัดเชียงรำยที่เข้ำร่วมงำน ขนำดพืนที่บูธไม่น้อยกว่ำ 2x2 เมตร พร้อมโต๊ะ
และเก้ำอี อย่ำงเพียงพอ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 บูธ พร้อมจัดท้ำโครงสร้ำงให้เหมำะสมและสำมำรถน้ำเสนอกำรจัดงำน
มหกรรม “เชียงรำยเมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna wellness) ได้อย่ำงเหมำะสม ในรูปแบบ ๓ มิติ (Perspective)
เสมือนจริง
๕.๑.3 ให้ผู้รับจ้ำง จัดพิธีเปิดงำนมหกรรม “เชียงรำยเมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna wellness)
ดังนี
- ประสำนงำนเชิญผู้บริหำรจังหวัดเชียงรำยเข้ำร่วมพิธีเปิดงำน
- ประสำนงำนน้ำหนังสือเชิญส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน เข้ำร่วมพิธี
เปิดงำน จัดส่งให้แต่ละหน่วยงำน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ แห่ง
- จัดให้มีสื่อมวลชน เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน และน้ำเสนอข่ำวพิธีเปิดงำน จ้ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๕ ส้ำนัก
- จัดพืนที่รับรองประธำนเปิดกิจกรรมเป็นชุดโซฟำ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะ
และที่นั่งส้ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ที่นั่ง
- จัดให้มีโพเดียมส้ำหรับประธำนในพิธีเปิด พร้อมตกแต่งดอกไม้ให้สวยงำม
- จัดให้มีอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม รับรองสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติผู้เข้ำร่วมพิธี
เปิดงำน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ชุด
- จัดให้มีอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มรับรองประชำชนทั่วไป ผู้เยี่ยมชมงำนพิธีเปิด จ้ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ชุด
- จัดท้ำ Press Release เป็นข้อมูลเผยแพร่ส้ำหรับแจกสื่อมวลชน จ้ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๒๐ ชุด
- จัดให้มีของที่ระลึกส้ำหรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน จ้ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน
- จัดท้ำล้ำดับพิธีกำรเปิดงำน และซักซ้อมพิธีกำรก่อนจัดงำนไม่น้อยกว่ำ ๑ วัน
- จั ดท้ ำกิมมิ คพิ ธีเปิ ดงำน ให้ ส อดคล้ องกับ กำรจัดงำน สำมำรถสื่ อควำมหมำยถึ ง
“เชียงรำยเมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna wellness) จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด
- จัดให้มีกำรแสดงที่เกี่ยวข้องหรือสื่อถึง “เชียงรำยเมืองสุขภำพล้ำนนำ” ( Lanna
wellness) และกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดเชียงรำย ในพิธีเปิดงำน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด
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- จัดหำพิธีกรชำย หรือ หญิง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ คน เพื่อด้ำเนินรำยกำรในพิธีเปิดงำน
และน้ำเสนองำน กิจกรรมต่ำงๆ ตลอดกำรจัดงำน ไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน โดยมีควำมสำมำรถสื่อสำรได้ทังภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
- จัดให้มีวงดนตรี หรือศิลปิน ที่เป็นที่รู้จัก จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด สร้ำงควำมบันเทิง
ให้แก่ผู้เข้ำร่วมงำน สลับกับกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดกำรจัดงำน ไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน
๕.๑.4 ให้ ผู้ รั บ จ้ ำง จัดให้ มี กำรประชุม เสวนำ “เชียงรำยเมื องสุ ขภำพล้ ำนนำ” ( Lanna
wellness) จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ครัง ดังนี
- จัดให้มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนน้ำพุร้อน กำรจัดท้ำสถำนบริกำรด้ำนสุขภำพและควำมงำม
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด และ/หรือ ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำพุร้อน จำกในพืนที่จังหวัดเชียงรำย
และนอกพืนที่เชียงรำย จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๖ คน ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบควำมส้ำเร็จในด้ำนธุรกิจ หรือวิชำกำร มำเข้ำร่วม
เสวนำ เกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ สปำ และน้ำพุร้อน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ครัง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ ชั่วโมง
- รับผิดชอบค่ำตอบแทนวิทยำกรภำคเอกชน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๖ คน คนละไม่น้อย
กว่ำ ๒ ชั่วโมง
- รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส้ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรเสวนำ เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำอำหำรกลำงวัน
ค่ำอำหำรเย็น และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- จัดหำพิธีกรด้ำเนินรำยกำรเสวนำ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ คน เป็นผู้ที่มีบุคลิกภำพที่ดี
สื่อถึงกำรมีสุขภำพที่ดีและสำมำรถด้ำเนินรำยกำรสื่อสำรเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
- จัดให้มีเก้ำอีส้ำหรับผู้เข้ำร่วมเสวนำบนเวที จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๖ ตัว
- จัดให้มีอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส้ำหรับผู้เข้ำร่วมเสวนำ และผู้เข้ำร่วมฟังกำรเสวนำ
จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ชุด
๕.๑.5 ให้ผู้รับจ้ำง จัดท้ำบูธให้ค้ำปรึกษำ พร้อมจัดหำผู้เชี่ยวชำญประจ้ำบูธ ดังนี
- ออกแบบ และจัดท้ำบูธให้ค้ำปรึกษำ ขนำดพืนที่บูธไม่น้อยกว่ำ 2x2 เมตร ตกแต่ง
ให้สวยงำมเหมำะสมกับกำรจัดงำน พร้อมโต๊ะ เก้ำอี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อย่ำงเพียงพอ พร้อมจัดหำผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรน้ำผลิตภัณฑ์จำกแหล่งน้ำพุร้อนมำใช้ในกำรบริกำรในธุรกิจสปำ โรงแรม และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง จ้ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน โดยให้ค้ำปรึกษำแบ่งตำมช่วงต่ำงๆ ตลอดกำรจัดงำน เป็นตำรำงที่ชัดเจนในช่วงเวลำกำรจัดงำน
๕.๑.6 ให้ผู้รับจ้ำง จัดกิจกรรมสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภำพ หรือกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ดังนี
- ออกแบบกิจกรรมสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภำพ หรือกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ที่เป็นที่รู้จัก จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ครัง พร้อมจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์ หรือกำรท่องเที่ยว
เป็นผู้ด้ำเนินกำรสำธิต โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทังหมด
๕.2 ให้ผู้รับจ้ำง ออกแบบและสร้ำงสรรค์กำรน้ำเสนอนิทรรศกำรข้อมูลแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัด
เชียงรำย ดังนี
- ออกแบบและค้นหำอัตลักษณ์ของแหล่งน้ำพุ ร้อนที่มีศักยภำพ และสร้ำงสรรค์กำรน้ำเสนอ
นิทรรศกำร เพื่อน้ำเสนอข้อมูลแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดเชียงรำย เพื่อกำรน้ำมำใช้ประโยชน์ในธุรกิจสปำ โดยน้ำเสนอ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
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- จัดท้ำบอร์ดนิทรรศกำรน้ำเสนอข้อมูลแหล่งน้ำพุร้อนและสถำนบริกำรธุ รกิจสปำในจังหวัด
เชียงรำยที่ได้รับมำตรฐำน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 แหล่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘๐x12๐ เซนติเมตร พร้อมโครงสร้ำง
บอร์ด ขำตังชินงำน และตกแต่งอย่ำงสวยงำมเหมำะสม
- ตกแต่งพืนที่บอร์ดนิทรรศกำรหรือ บริเวณโดยรอบบอร์ดนิทรรศกำรด้วยวัสดุศิลป์ที่สื่อถึง
อัตลักษณ์ของงำนด้ำนสปำและธรรมชำติ สุขภำพต่ำงๆ ให้เหมำะสม สวยงำม
5.3 ให้ผู้รับจ้ำง จัดให้มีกำรน้ำเสนอกำรบริกำรเชิงกำรท่องเที่ยวของชุมชนเชิงสุขภำพที่เป็นที่ตัง
ของแหล่งน้ำพุร้อนตัวอย่ำง ดังนี
- ออกแบบ และจัดท้ำบูธน้ำเสนอกำรบริกำรเชิงกำรท่องเที่ยวของชุมชนเชิงสุขภำพที่เ ป็น
ที่ตังของแหล่งน้ำพุร้อนตัวอย่ำง ขนำดพืนที่บูธไม่น้อยกว่ำ 2x2 เมตร พร้อมโต๊ะ และเก้ำอี อย่ำงเพียงพอ จ้ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 4 บูธ พร้อมจัดท้ำโครงสร้ำงให้เหมำะสมและสำมำรถน้ำเสนอรูปแบบกำรจัดงำนมหกรรม “เชียงรำย
เมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna wellness) ได้อย่ำงเหมำะสม
- จัดหำตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นที่ตังของแหล่งน้ำพุร้อนตัวอย่ำง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ
4 ชุมชน ชุมชนละไม่น้อยกว่ำ 2 คน เพื่อน้ำเสนอบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับน้ำพุร้อน
โดยจัดท้ำเป็นทริปท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ น้ำเสนอแต่ละบูธภำยในงำน พร้อมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม
ทังหมด
5.4 ให้ผู้รับจ้ำง จัดให้มีสถำนที่ในกำรเจรจำธุรกิจสปำ สมุนไพรและสุขภำพเชียงรำย ดังนี
- จัดหำสถำนที่ในกำรเจรจำธุรกิจสปำ สมุนไพรและสุขภำพเชียงรำย โดยจัดเป็นเลำจน์สปำ
ขนำดพืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๓x๓ เมตร พร้อมที่นั่งเจรำธุรกิจอย่ำงเหมำะสมสำมำรถใช้รับรองนักธุรกิจที่เข้ำมำใช้พืนที่
เจรจำงำนได้อย่ำงพอเพียง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด
- จัดให้ มีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ส้ำหรับใช้อินเตอร์เน็ต จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด และ
บริกำรอินเตอร์เน็ตส้ำหรับอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรเจรจำธุรกิจตลอดกำรจัดงำน
- จั ดให้ มีอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มอย่ ำงเหมำะสม วันละไม่น้ อยกว่ำ 50 ชุ ด รวม 2 วัน
สำมำรถใช้รับรองนักธุรกิจที่เข้ำมำใช้พืนที่เจรจำงำนได้อย่ำงพอเพียง
5.5 ให้ผู้รับ จ้ำง จัดกิจกรรม Fam Trip แหล่งน้ำพุร้อน โครงกำร“สร้ำงมำตรฐำนน้ำพุร้อน
Chiangrai Lanna Spa city เพื่อน้ำไปใช้ในกำรบริกำรในธุรกิจ สปำ และโรงแรมในจังหวัดเชียงรำย เป็นเมือง
Lanna wellness” ต่อภำคประชำชน ภำครัฐ เอเจนซี่ทัวร์ ผู้ประกอบกำรสปำ โรงแรม และภำคเอกชนที่สนใจ
รวมจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๕ คน และสื่อมวลชนส่วนกลำงหรือท้องถิ่น จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ส้ำนัก และบล็ อกเกอร์
ท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตำมไม่น้อยกว่ำ 100,000 คน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ทีม รวมทังสินไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน จ้ำนวน
2 วัน 1 คืน ในจังหวัดเชียงรำย ดังนี
- จัด ให้มีร ถตู้ส้ำหรับผู้เข้ำร่ว มกิจกรรม และเพียงพอในกำรขนส่งอุปกรณ์ในกำรถ่ำยท้ำ
แหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คัน ประกอบด้วย ประชำชน ภำครัฐ เอเจนซี่ทัวร์ ผู้ประกอบกำรสปำ
โรงแรม และภำคเอกชนที่สนใจ รวมจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 คน และสื่อมวลชนส่วนกลำงหรือท้องถิ่น จ้ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 5 ส้ำนัก และบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตำมไม่น้อยกว่ำ 100,000 คน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ทีม
- จัดให้มีอำหำรเช้ำ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 มือ
- จัดให้มีอำหำรกลำงวัน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 มือ
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- จัดให้มีอำหำรเย็น จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 มือ
- จัดงำนเลียงรับรองอำหำรเย็นร่วมกันส้ำ หรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน
จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ มือ ณ ร้ำนอำหำรที่ส่งเสริมสุขภำพ หรือใช้วัตถุดิบด้ำนกำรเกษตรปลอดภัยในจังหวัดเชียงรำย
เพื่อแสดงควำมเชื่อมโยงต่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดเชียงรำย
- จัดให้มีอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 มือ
- จัดให้มีที่พัก จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 ห้อง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 คืน
- ด้ำเนิ น กำรน้ ำชมสถำนประกอบกำรด้ำนธุรกิ จสปำที่ ได้ม ำตรฐำนของจังหวัดเชียงรำย
จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่ง โดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำชมหรือรับบริกำรทังหมด
- ออกแบบและน้ำเสนอทริปน้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อกำรน้ำชม น้ำเที่ยว หรือ
จัดท้ำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ เส้นทำง และด้ำเนินกำรน้ำชมสถำนที่ตำมเส้นทำงสุขภำพ
ที่จัดท้ำขึน โดยน้ำเสนอให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำอนุมัติก่อนด้ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
- ด้ำเนินกำรเผยแพร่เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงสุขภำพหรือธุรกิจสปำหรือแหล่งน้ำพุร้อนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งทำงสื่อสำรมวลชน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำง และทำงบล็อกหรือเพจท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมและ
มีผู้ติดตำมไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ คน จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำง
๕.6 ให้ผู้รับจ้ำง จัดท้ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรจัด งำนมหกรรม “เชียงรำย เมืองสุขภำพล้ำนนำ”
(Lanna Wellness) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสำร หรือ แผ่นพับ ขนำดไม่น้อยกว่ำ เอ๕ จัดท้ำเป็นแผนที่
และข้อมูลเพื่อแนะน้ำกำรจัดงำนและแหล่งน้ำพุร้อนหรือสปำในจังหวัดเชียงรำย
- จัดท้ำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสำร หรือ แผ่นพับขนำดไม่น้อยกว่ำ เอ๕ กระดำษอำร์ตกำร์ด
หรือกระดำษมัน ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ แกรม พิมพ์สี่สีอย่ำงน้อย ๑ หน้ำ เพื่อแนะน้ำกำรจัดงำนและแหล่ง
น้ำพุร้อนหรือสปำในจังหวัดเชียงรำย จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ชุด
- ออกแบบและจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑x๒ เมตร จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ
๑๐๐ ป้ำย ติดตังก่อนกำรจัดงำนไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน ในพืนที่อ้ำเภอเมืองเชียงรำย พืนที่แหล่งน้ำพุร้อนที่เข้ำร่วมงำน
ในจังหวัดเชียงรำย เพื่อประชำสัมพันธ์กำรเป็นเมือง Lanna wellness ของจังหวัดเชียงรำย และรือถอนเมื่อเสร็จสิน
กำรจัดงำน
- จัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ตำรำงเมตร จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ ป้ำย
ติดตังก่อนกำรจัดงำนไม่น้อยกว่ำ 7 วัน รวมเป็นระยะเวลำกำรประชำสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ำ ๑ เดือน ในพืนที่จังหวัด
เชียงรำย เพื่อประชำสัมพันธ์กำรเป็นเมือง Lanna wellness ของจังหวัดเชียงรำย
- ด้ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ หรือแหล่งน้ำพุร้อน หรือธุรกิจสปำ
ที่จัดท้ำขึน ทำงรำยกำรโทรทัศน์ด้ำนกำรท่องเที่ยว ที่เป็นที่นิยม และเหมำะสม ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 20 นำที
จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ตอน เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมน่ำสนใจในเส้นทำงท่องเที่ยวที่จัดท้ำขึน โดยจัดท้ำเป็นรำยกำร
โทรทัศน์หรือสำรคดีท่องเที่ยว พร้อมผู้ด้ำเนินรำยกำรที่สร้ำงควำมน่ำสนใจ และเป็นที่รู้จัก
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5.7 กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- จัดให้มีกำรบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกกำรจัดงำนตำมควำมเหมำะสม
- จัด ให้มีร ะบบรัก ษำควำมปลอดภัย และระบบสำธำรณูป โภคต่ำ งๆ อำทิ กำรรัก ษำ
ควำมปลอดภัย กำรจรำจรในพืนที่กำรจัดงำน และบริเวณเข้ำสู่กำรจัดงำน กำรรักษำควำมสะอำด ให้เพียงพอและ
เหมำะสมต่อกำรจัดงำน
- ด้ำเนินกำรประสำนงำนและบริหำรกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่
ล้ำดับคิว พิธีกำร และควบคุมงำนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน
๕.8 กิจกรรมการประเมินผล ดังนี้
- จัดท้ำแบบสอบถำมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสนอให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำอนุมัติก่อนจัดงำน
ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
- จัดเก็บแบบสอบถำมผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 100 ชุด ต่อวัน รวมไม่น้อยกว่ำ 200 ชุด
- วิเครำะห์และประเมินผลจำกแบบสอบถำมเสนอในรูปเล่มสรุปกำรจัดงำน
๕.9 การสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
- ด้ำเนินกำรสรุปผลกำรด้ำเนินงำน และจัดท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินงำนให้ผู้ว่ำจ้ำง ภำยใน 15 วัน
นับตังแต่วันสินสุดกำรจัดงำน
- สรุป ผลกำรด้ำเนินงำนในรูปแบบของเอกสำร จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ เล่ ม และรูปแบบ
Flash Drive จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด
๖. การเสนอราคา
๖.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำต้ องก้ ำหนดยื นรำคำไม่ น้ อยกว่ ำ ๓๐ วั น ตั งแต่ วั น เสนอรำคำ
โดยภำยในก้ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๖.2 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอรำคำต้องเสนอก้ำหนดเวลำด้ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกจังหวัดเชียงรำยให้เริ่มท้ำงำน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
ก้ำหนดจัดงำนให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี
งวดที่ ๑ เป็นจ้ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๔๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่ งมอบแผนกำรจัดงำน
ร่ ำ งรู ป แบบของสื่ อ โฆษณำประชำสั ม พั น ธ์ รู ป แบบ (Theme) ของกำรจั ด งำน และด้ ำ เนิ น กำรจั ด กิ จ กรรม
Fam Trip แหล่งน้ำพุร้อน โครงกำร“สร้ำงมำตรฐำนน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อน้ำไปใช้ในกำร
บริกำรในธุรกิจ สปำ และโรงแรมในจังหวัดเชียงรำย เป็นเมือง Lanna wellness” ภำยใน ๔๕ วันท้ำกำรหลังลงนำม
ในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบและได้ตรวจรับงำนแล้ว
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งวดที่ ๒(งวดสุ ด ท้ ำ ย) เป็ น จ้ ำ นวนเงิน ในอั ต รำร้อ ยละ ๖๐ ของค่ ำ จ้ ำงทั งหมด เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ ำ ง
ด้ำเนินกำรจัดงำนมหกรรม “เชียงรำย เมืองสุขภำพล้ำนนำ” (Lanna wellness) ถูกต้องตำมรำยละเอียดที่ก้ำหนดไว้ใน
สัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบและได้ตรวจรับงำนแล้ว โดยมี
เอกสำรส่งมอบงำน ดังนี
1) รูปเล่มสรุปผลกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมรำยละเอียดขอบเขตของงำน จ้ำนวน 5 เล่ม พร้อม
DVD จ้ำนวน 5 ชุด
2) รูปเล่มสรุปผลกำรเสวนำ กำรเจรจำธุรกิจ กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
และวิเครำะห์ผลกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร พร้อมทัง วิเครำะห์ปัญหำ
อุปสรรค และประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 5 เล่ม
3) ภำพถ่ ำ ยบรรยำกำศกำรจั ด กิ จ กรรม ในรูป แบบภำพนิ่ ง และภำพเคลื่ อ นไหว และกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมทังหมด บันทึกลงในแผ่น DVD จ้ำนวน 5 ชุด
๙. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง
เงินงบประมำณประจ้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้ำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
๑๐. การกากับการดาเนินงานของผู้รับจ้าง
ด้ำเนินกำรก้ำกับกำรด้ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง โดยคณะกรรมกำร/คณะท้ำงำนที่จังหวัด เชียงรำย
แต่งตัง โดยผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนให้ทรำบก่อนกำรด้ำเนินงำนจัดท้ำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน
๑๑. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๑๑.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่ นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ครังนี จังหวัด เชียงรำยจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ กำรพิจำณำรำคำและคุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยและน้ำหนักที่ก้ำหนด
๑๑.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อื่นในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ จังหวัด
เชียงรำยจะพิจำรณำโดยให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ำหนักที่ก้ำหนด รวมทังหมดเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี
(1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้ำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๓๐
(2) คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ก้ำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๗๐
โดยจังหวัดจะพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค และพิจำรณำให้คะแนนจำกรูปแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร โดยให้ผู้เสนอรำคำจัดท้ำเอกสำรน้ำเสนอข้อเสนอทำงเทคนิค ดังนี
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๑) พิจารณากำรน้ำเสนองำนครบถ้วนตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ และขอบเขตงำน
๒) กำรออกแบบอัตลักษณ์ แนวคิดสร้ำงสรรค์ สื่อประชำสัมพันธ์ รูปแบบงำนถูกต้อง
ตำมวัตถุประสงค์และควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรธุรกิจสปำและกำรเป็นเมือง Lanna wellness ของจังหวัด
เชียงรำย
๓) พิจารณากำรเสนอรำยละเอียดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม แพร่หลาย
สถานที่ตั้ง/จุดติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แผนการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
๔) ข้อเสนออื่นๆที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้ำงสรรค์แก่ทำงรำชกำรและควำมพร้อมของ
ทีมงำน ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำด้ำนกำรจัดงำนส้ำหรับกำรส่งเสริมธุรกิจสปำหรือแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริม
สุขภำพ
กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน ดังนี้
หัวข้อ

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนน

๑

พิจารณากำรน้ำเสนองำนครบถ้วนตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ และขอบเขตงำน

๒

กำรออกแบบอัตลักษณ์ แนวคิดสร้ำงสรรค์ สื่อประชำสัมพันธ์ รูปแบบงำนถูกต้อง
ตำมวัตถุประสงค์และควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรธุรกิจสปำและกำรเป็นเมือง Lanna
wellness ของจังหวัดเชียงรำย

๓

พิจารณากำรเสนอรำยละเอียดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม แพร่หลาย
สถานที่ ตั้ ง /จุ ด ติ ด ตั้ ง สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ เป็ น อย่ า งดี
แผนการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
ข้อเสนออื่นๆที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้ำงสรรค์แก่ทำงรำชกำรและควำมพร้อมของ
ทีมงำน ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำด้ำนกำรจัดงำนส้ำหรับกำรส่งเสริมธุรกิจสปำหรือ
แหล่งน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมสุขภำพ

๔

น้ำหนักควำมส้ำคัญ
(๑๐๐ คะแนน)
๒๐
๓๐

๓๐
๒๐

หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินข้อเสนอด้ำนเทคนิคจะคัดเลือกจำกผู้ที่ได้รับคะแนนรวมแล้วไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ ๘๐
๑๑.3 หำกผู้ยื่ นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ หรือยื่นหลั กฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะ
ไม่ รั บ พิ จ ำรณำข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยนั น เว้ น แต่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิ ค หรื อ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่จังหวัด
เชียงรำยก้ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระส้ำคัญและควำมแตกต่ำง
นันไม่มีผลท้ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ
อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน
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๑๑.4 จั งหวัด เชี ย งรำยสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ พิ จ ำรณำข้อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้อ เสนอโดยไม่มี ก ำรผ่ อ นผั น
ในกรณีดังต่อไปนี
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนันในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบจัดซือจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซือเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซือ
จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดเชียงรำย
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก้ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสำระส้ำคัญ หรือมีผลท้ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๑๑.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท้ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดเชียงรำย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด
เชียงรำยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท้ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๑๑.6 จังหวัดเชียงรำย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่้ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทังหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ้ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจ ำรณำ ทังนี เพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรเป็นส้ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเชียงรำยเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย
หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทัง จังหวัดเชียงรำยจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิงงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำร
ยื่นข้อเสนอกระท้ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำ
ยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยที่ เ สนอรำคำต่้ ำสุ ด เสนอรำคำต่้ ำ จนคำดหมำยได้ ว่ ำ ไม่ อ ำจ
ด้ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ
จังหวัดเชียงรำย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐำนที่ท้ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด้ำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค้ำชีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดเชียงรำย มีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน ทังนี ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจังหวัดเชียงรำย
๑๑.7 ก่อนลงนำมในสัญญำ จังหวัดเชียงรำยอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท้ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมี ส่ วนได้เสี ย กับ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขั นอย่ำงเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท้ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๑๒. การประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมช้ำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของงำนจ้ำงตลอดระยะเวลำกำร
ด้ำเนินงำนตำมขอบเขตงำนจ้ำงนี ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ เดือน นับถัดจำกวันที่ได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำง
ต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 3 วัน นับถัดจำกวันที่รับแจ้งควำมช้ำรุดบกพร่อง หรือแก้ไขให้
ใช้กำรได้ดังเดิมภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุก้ำหนด โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสิน

ห น้ า | ๑๓
๑๓. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำกำรจ้ำงจะก้ำหนดเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ
๑4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อขอทรำบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจำรณ์ และแสดงควำมคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
(ในวันและเวลำรำชกำร) ดังนี
สถำนที่ติดต่อ ส้ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงรำย
- ทำงไปรษณีย์ส่ง ฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน (พัสดุ) เลขที่ ๒๐๙ หมู่ ๑ ต้ำบลป่ำอ้อดอนชัย
อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57๐00
- ทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 05๒-029๒๑๑
สำธำรณชนที่ต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นด้วย

