ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอและสถานี
วิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. ชื่อโครงการ การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอและ
สถานีวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท.๗
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดาเนินการ ๘ เดือน
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ การจัดจ้างดาเนินการโครงการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุ เจ้าของโครงการ งานประชาสัมพันธ์ อพท.
วงเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ เดือน
๔.๒ การจัดทารายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน เจ้าของโครงการ สานักงาน
พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน วงเงินงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ เดือน
๔.๓ การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุต้นแจงพัฒนา FM๙๑.๒๕ MHz
คลื่น Fresh Love สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ปี ๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท
ระยะเวลา ๙ เดือน
๔.๔ การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ปี ๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท
ระยะเวลา ๙ เดือน
๔.๕ การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ จังหวัด
สุพรรณบุรี สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ปี ๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท
ระยะเวลา ๙ เดือน
๔.๖ การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงเสียงคนอู่ทอง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๘ เดือน
๔.๗ การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอและสถานี
วิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง ปี ๒๕๕๙ วงเงินประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๘ เดือน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายสมจินต์ ชาญกระบี่
๕.๒ นางสาวชมพูนุท ธาราสิทธิโชค
๕.๓ นายเจตนา พัฒนจันทร์
๕.๔ นายเมธี แย้มเกษร

ข้อกาหนดการจ้าง (TOR)
การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ(FM ๙๑.๗๕ MHz.)
และสถานีวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง(FM ๑๐๔.๗๕ MHz.)
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

****************************************
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยสานักงานพื้นที่พิเศษเมือง
โบราณอู่ทอง (อพท.๗) มีความประสงค์จะนาเสนอข่าวสารการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง การดาเนินโครงการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
เนื่ อ งจากสื่ อวิทยุ เป็ น สื่ อที่ เข้าถึงกลุ่ มคนทุ กเพศทุ กวัยในพื้ น ที่ พิเศษเมืองโบราณอู่ท อง เพราะเป็ นสื่ อ
ที่ประชาชนนิยมฟัง โดยแต่ละสถานีวิทยุจะมีอัตลักษณ์ตัวตนของการนาเสนอข่าวสารและความบันเทิง รวมทั้งกลุ่ม
ผู้ฟังเป้ าหมายไม่เหมือนกัน การจัดจ้างนักจัดรายการวิทยุและซื้อเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ เพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวและสาระประโยชน์ต่าง ๆ สร้างการจดจา รับรู้ข่าวสาร และสร้างความสัมพั นธ์อันดีกับทุกภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ โดยอาศัยนักจัดรายการวิทยุที่มีทักษะการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นการชี้แจงข่าวสารหรือเป็นการสัมภาษณ์
พิเศษในประเด็นที่สังคมกาลังติดตามข่าวสารอยู่ เพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการดาเนินงานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและสร้างสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
๒. วัตถุประสงค์
อพท.๗ มีความประสงค์จัดจ้างนักจัดรายการวิทยุ Disc jockey (DJ) เพื่อจัดซื้อเวลาจัดรายการวิทยุของ
สถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ (FM ๙๑.๗๕ MHz.) และสถานีวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง (FM ๑๐๔.๗๕ MHz.)
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. พื้นที่โครงการ
พื้นที่ดาเนินงานหลักคือ สถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ (FM ๙๑.๗๕ MHz.) และวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง
(FM ๑๐๔.๗๕ MHz.) ที่ ตั้ งอยู่ ใน อ าเภออู่ ท อง จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยมี พื้ น ที่ ก ารกระจายการออกอากาศ
ครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ หน่วยงานราชการในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและในอาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตาบล
อู่ทอง เทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง กานั น ผู้ ใหญ่ บ้าน ผู้ นาชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งนิยมรับฟังข้อมูล
ข่าวสารจากสถานีวิทยุ
๔.๒ ประชาชนในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและผู้ฟังทั่วไป

๕. ขอบเขตการดาเนินงาน
๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้นักจัดรายการวิทยุ จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ
(FM ๙๑.๗๕ MHz.) และสถานี วิท ยุ บ้ านเราชาวอู่ท อง (FM ๑๐๔.๗๕ MHz.) อาเภออู่ท อง จังหวัด สุ พ รรณบุ รี
ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. หรือช่วงเวลาอื่นที่เหมาะสมในการเผยแพร่ออกอากาศที่สามารถ
เข้าถึงผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบรายการเป็นการจัดรายการเนื้อหากิจกรรม ข่าวสารของ อพท.๗ หรือเรื่องราวที่
เกี่ย วข้องกับ พื้น ที่ พิเศษเมืองโบราณอู่ท องหรือพื้ นที่เชื่อมโยง โดยไม่มีโฆษณาคั่นในรายการ ตลอดระยะเวลา
๘ เดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๑) ให้มีเวลาการออกอากาศสถานีละไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๒.๓๐
ชั่วโมง
๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รวบรวมเนื้อหากิจกรรม ข่าวสารของ อพท.๗ เพื่อออกอากาศด้วยตนเอง
๕.๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อพท.๗ เพื่อรับเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของ อพท.๗
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นประจาโดยไม่จากัดจานวนครั้งในการออกอากาศ
๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ อพท.๗ จัดขึ้น ถ้า อพท.๗ แจ้งให้เข้าร่วม เพื่อทาข่าว
ผลิตข่าวและเผยแพร่ข่าวผ่านสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ(FM ๙๑.๗๕ MHz.) และสถานีวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง
(FM ๑๐๔.๗๕ MHz.) อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๖.๑ ผู้ รับ จ้างจะต้องปฏิบั ติ งานให้ เป็นไปตามข้อกาหนดของ อพท.๗ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับ
งบประมาณ โดยจัดสรรช่วงเวลาออกอากาศหรือพื้นที่การเผยแพร่ซึ่งเป็นที่นิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
เผยแพร่ข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๖.๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด นอกเหนือจากที่ตกลงไว้กับ อพท.๗ ในระหว่างการดาเนินงาน
ให้ผู้รับจ้างแจ้งและให้รับความคิดเห็นจาก อพท.๗ ก่อนดาเนินการ
๗. งบประมาณ
ใช้งบประมาณโครงการสร้างและพัฒ นาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมเผยแพร่เกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ให้กับต้นแบบการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
(เดือนมกราคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๑) รวม ๘ เดือน
๙. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๙.๑ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์จัดรายการวิทยุไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๙.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถมีทักษะการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
๙.๓ สามารถจัดซื้อเวลาออกอากาศและดาเนินรายการตามขอบเขตข้อกาหนดการจ้างผ่านสถานีวิทยุชุมชน
ที่ตั้งอยู่ในอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๙.๔ จะต้องไม่เป็นผู้ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ

๙.๕ เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙.๖ เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙.๗ กรณีที่ได้รับคัดเลือกและมีการทาสัญญากับ อพท.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร”
๑๐. หลักเกณฑ์ในการจัดจ้าง
ดาเนิ น การตามข้อบั งคับ องค์การบริห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่พิ เศษเพื่ อการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยวิธีตกลงราคา
๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อพท.๗ จะตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง โดยพิจารณาจากข้อเสนอทางเทคนิคร่วมกับข้อเสนอด้านราคา ดังนี้
ข้อเสนอทางเทคนิค
๑๑.๑ มีหลักฐานแสดงว่ามีป ระสบการณ์ และเป็นผู้มีความรู้ด้านการจัดรายการวิทยุและมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑๑.๒ สามารถจัดเวลาการออกอากาศผ่านสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ (FM ๙๑.๗๕ MHz.) และสถานี
วิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง (FM ๑๐๔.๗๕ MHz.) อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑.๓ ผังการนาเสนอรายการน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหาของ อพท.๗
ข้อเสนอราคา
๑๑.๔ ราคา
๑๑.๕ ความร่วมมืออื่น ๆ
๑๒. การจ่ายค่าจ้างและงวดการชาระเงิน
อพท.๗ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดาเนินงานดังนี้
๑๒.๑ นาส่งรายการออกอากาศทางสถานีสถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ (FM ๙๑.๗๕ MHz.) และสถานี
วิทยุ บ้ านเราชาวอู่ทอง (FM ๑๐๔.๗๕ MHz.) อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบของ CD หรือเอกสาร
รายการออกอากาศ โดยระบุวันเวลา ช่วงเวลา และเรื่องที่ได้นาเสนอให้ชัดเจน และในรายละเอียดของการส่งมอบ
งานจะต้องมีการลงชื่อรับรองการออกอากาศจากเจ้าของสถานี วิทยุมะขามขวัญเรดิโอ (FM ๙๑.๗๕ MHz.) และ
สถานีวิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง (FM ๑๐๔.๗๕ MHz.) อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การจ่ายเงินแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างส่งผลการดาเนินงานระหว่าง เดือนมกราคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑ จานวน ๓ ชุด
โดยแบ่งจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง มีมติตรวจรับการจ้าง
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างส่งผลการดาเนินงานระหว่าง เดือนเมษายน ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑ จานวน ๓ ชุด
โดยแบ่งจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง มีมติตรวจรับการจ้าง
งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างส่งผลการดาเนินงานระหว่าง เดือ นกรกฎาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๑ จานวน ๒
ชุด แบ่งจ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง มีมติตรวจรับการจ้าง
๑๓. อัตราค่าปรับ
หากผู้รับจ้างดาเนินการไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ด้วยเหตุสุดวิสัยหรื อเป็นเหตุอันเนื่องมาจาก อพท.๗ ให้
ผู้รับจ้างขอขยายเวลาการดาเนินงาน โดยให้ยื่นขอขยายเวลาการดาเนินงาน พร้อมชี้แจงเหตุผลอันควรให้ อพท.๗
พิจารณาภายใน ๑๐ วัน ก่อนหมดระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ การขยายเวลาอยู่ในดุลยพินิจของ อพท.๗ หากไม่
ดาเนินการชี้แจงเหตุผล ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับ ร้อยละ ๐.๐๗ ต่อวัน โดยหักจากค่าจ้างรายเดือน
๑๔. การขอสงวนสิทธิ์
กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง ยกเลิ ก รายการใด ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ อพท.๗
การจัดจ้างในครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้เมื่อ อพท.ได้รับงบประมาณแล้ว
กรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณหรือเหตุใดก็ตาม อพท.ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดจ้างครั้งนี้ และผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์
เรียกค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)
๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๖.๑ กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่กิจกรรม ผลการดาเนินงานของ อพท.๗ อันนามาซึ่ง
ภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์กร
๑๖.๒ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลงานของ อพท.๗ อย่างกว้างขว้าง ตลอดจนเข้าใจการทางานของ
อพท.๗ เป็นอย่างดี
๑๗.หลักประกันสัญญา
๑๗.๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนของเงินประกันสัญญา ๕% ของวงเงินที่ อพท.๗ จ้างให้ดาเนินการ
โดยออกเป็นแคชเชียร์เช็ค ในนาม อพท.(อพท.๗)
๑๗.๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนการติดอากรแสตมป์ในขั้นตอนการทาสัญญาจ้าง
**********************************

