แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดจ้าง
๑. ชื่อโครงการ การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
๔.๑ การประเมินสถานประกอบการบนเกาะล้าน เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นสถานประกอบการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน)
๔.๒ จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐
(Green Hotel) ของสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง
๕.๑ นางสาวศิวพร สวัสดิ์มงคล เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ฝ่ายบริหารแผน อพท.๓

๑

ข้อกาหนดขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference : TOR)
การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Hotel)
๑. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่งยื น (อพท.) และกรมส่ งเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการร่วมกัน
ดาเนินการส่งเสริมสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม ให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สถานประกอบการโรงแรมสามารถใช้ทรัพยากร และพลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีป ระสิทธิภาพ และมีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓) จึงจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในระดับสากลขึ้น ในการขยายเครือข่ายสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้
เป็ น สถานประกอบการที่เป็ น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถาน
ประกอบการให้สามารถรองรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) อพท.๓ จึง
จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม มาให้ความรู้ในการจัดเตรียมเอกสารตามเกณฑ์การ
ประเมินทั้ง ๖ หมวด รวมถึงการให้ข้อแนะนาและคาปรึกษาในการเตรียมความพร้อม (Coaching) เพื่อให้
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน และพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโครงการส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ทั้ง ๖ หมวด
๒.๒ เพื่อจัดทามาตรการและแนวทางในการดาเนินการ ปรับปรุง และพัฒนาสถานประกอบการให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากลต่อไป
๒.๓ เพื่อจัดทาบทเรียนความสาเร็จการดาเนินโครงการ สาหรับเป็นแนวทางในการต่อยอดการ
พัฒนาสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
๓. พื้นที่โครงการ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๔. ขอบเขตการดาเนินงาน
๔.๑ เป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อแนะนาในการรวบรวมและจัดเตรียม
ข้ อ มู ล ให้ กั บ คณะท างานโรงแรมตามเกณฑ์ ป ระเมิ น การบริ ก ารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มของสถาน
ประกอบการ ประเภทโรงแรม ทั้ ง ๖ ประเด็ น และเข้ า เตรี ย มความพร้ อ ม (Coaching) ให้ กั บ สถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพือ่ รองรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อแห่ง
๒

๔.๒ ดาเนินการตรวจประเมินเอกสารเบื้องต้น และรับฟังการนาเสนอข้อมูลก่อนรับการตรวจประเมินฯ
(Pre-Audit) พร้อมให้คาแนะนาเพิ่มเติม และจัดทารายงานมาตรการในการพัฒนาสถานประกอบการแต่ละแห่ง
เพื่อให้สถานประกอบการสามารถนาไปปรับปรุงได้ทันก่อนเข้ารับการตรวจประเมินจริง
๔.๓ รวบรวมและจั ดท าข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และผลการตรวจประเมิ นโรงแรม เพื่ อ
ประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการฯ พร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ครั้ง และ
เพื่อให้ อพท. สามารถนาผลการตรวจประเมินแจ้งกลับสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ
๔.๔ วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียจากการบริการของโรงแรมที่เข้า
ร่วมโครงการฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้า ไฟฟ้า และปริมาณขยะต่อหน่วยการให้บริการของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
๔.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินงานและตัวอย่างความสาเร็จของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความ
กระชับและน่าสนใจ พร้อมภาพประกอบ เพื่อ อพท. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
๔.๖ ดาเนินการถอดบทเรียนความสาเร็จการดาเนินโครงการของแต่ละสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ พร้อมจัดทารายงานสรุปผล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดาเนินการที่สาคัญสาหรับการต่อยอด
การพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป
*หมายเหตุ
๑. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในความรับผิดชอบของผู้รับงาน คือ ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าที่พัก และค่าพาหนะ
เดินทาง โดยทาง อพท. จะทาหน้าที่ในการประสานงานในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายสาหรับการประชุม เช่น ค่า
เลี้ยงรับรอง และค่าจัดทาเอกสาร เป็นต้น
๒. การจัดทารายงานต่างๆ ตามขอบเขตการดาเนินงาน ข้อ ๔.๒ – ๔.๖ ผู้รับงานต้องจัดส่งใน
รูปแบบไฟล์งานบันทึกลงซีดีให้กับ อพท. จานวน ๒ ชุด
๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๗. หลักเกณฑ์ในการจัดจ้าง
ดาเนินการตามข้อบังคับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยวิธีตกลงราคา
๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๘.๑ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของงานที่จ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก อพท. ทุกครั้ง
๘.๒ หากมีก ารเลื่ อนการด าเนิ น งานออกไปโดยเหตุสุ ดวิสั ย ค่ าใช้ จ่ายที่ อ าจเกิด ขึ้น เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเองจะเรียกร้องจาก
อพท. ในภายหลังมิได้
๘.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ให้ มีความเพียงพอ
สาหรับการดาเนินงานโครงการ
๓

๘.๔ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งหมดและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและวัสดุ
ทั้งหลายตามสัญญาจ้าง ตามขอบเขตงานและตามข้อเสนอของที่ปรึกษา
๙. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๙.๑ ต้องเป็นบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
๙.๒ ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้า
เสนอราคา
๙.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑) บุ ค คลหรื อนิ ติบุ คคลที่จ ะเข้าเป็ นคู่สั ญ ญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ ไม่แสดงบัญ ชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้ ว ยระบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP ) ต้ อ งลงท ะเบี ยนใน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
๑๐. เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทาเอกสารยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วย
๑๐.๑ Profile ผลงาน พร้อมตัวอย่าง หรือประสบการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
๑๐.๒ กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสารการจัดตั้งบริษัท (หนังสือรับรองทะเบียนบริษัท
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และ ภพ.
๒๐)
๑๐.๓ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
๑๐.๔ กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ต้องมีหลักฐานรับรอง
๑๐.๕ ข้อเสนอด้านเทคนิค และวิธีการดาเนินงาน
๑๐.๖ ข้อเสนอด้านราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจาแนกเป็นรายการ เช่น ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าที่พัก
๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามขอบเขตงาน วัตถุประสงค์ของโครงการความเหมาะสมด้าน
เทคนิคความเหมาะสมด้าน ผลงานบุคลากร/นิติบุคคล สถาบันการศึกษา และประสบการณ์เพื่อให้ได้ผู้รับ
จ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนามาพิจารณาข้อเสนอด้านราคา
๑๒. การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย
อพท. จะเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวน ๓ งวด ดังนี้
๔

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างจัดทาแผนงาน (Action Plan) การดาเนินงานทั้งหมด
โดยส่งมอบให้กับ อพท. ให้ความเห็นชอบ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๒ เบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ เมื่อผู้รับจ้างดาเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตงาน ข้อ ๔.๑ - ๔.๒
โดยส่งมอบให้กับ อพท. ให้ความเห็นชอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๓ เบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ เมื่อผู้รับจ้างดาเนินงานครบถ้วนตามรายละเอียดขอบเขตงาน ข้อ
๔.๓ – ๔.๖ โดยส่งมอบให้กับ อพท. ให้ความเห็นชอบ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๓. การขอสงวนสิทธิ์
๑๓.๑ ถ้า อพท. มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ อันมีผลทาให้ต้องลดวงเงินที่จะ
จ้าง ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
๑๓.๒ อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณ
ยังดาเนินการไม่เรียบร้อยหรือเหตุใดก็ตาม โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก อพท. ไม่ได้ทั้งสิ้น
และหากการคัดเลือกครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม อพท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ
ของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น
๑๓.๓ อพท.ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะดาเนินงาน ภายใต้ดุลพินิจของ อพท.
และถือว่าบริษัท/บุคคลที่ได้รับคัดเลือกนั้น เป็นที่สิ้นสุด ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง อพท. มิได้
๑๔. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และเจ้าของงานยังไม่ได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ (ศูนย์จุดศูนย์ห้า)
ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินงาน
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเหตุอันเนื่องมาจาก อพท. ให้ผู้รับจ้างขอขยาย
ระยะเวลาดาเนินงาน โดยให้ยื่นขอขยายเวลาพร้อมชี้แจงเหตุผลอันควรให้ อพท. พิจารณา ภายใน ๑๕ วัน ก่อน
หมดระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาอยู่ในดุลยพินิจของ อพท.

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.๓

๕

