ประกาศสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดโครงการปั่นจักรยานข้ามปี 2014 – 2015 สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย- ลาว
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัด
โครงการปั่นจักรยานข้ามปี 2014 – 2015 สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย- ลาว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า
250,000.00 บาท
2.
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในกา
สอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30
น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3)
ต.ริม
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้น
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 632 ม.3
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 18
2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เwww.cost.go.
ว็บไซต์ th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 053 - 150192 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายเสริฐ ไชยยานันตา)
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายรักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ ๖/๒๕๕๘
สอบราคาจ้ างจัดโครงการปั่นจักรยานข้ ามปี ๒๐๑๔-๒๐๑๕ สานสั มพันธ์ มติ รภาพไทย-ลาว
ตามประกาศ สานักงานการท่ องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
......................................................
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคา
จ้างจัดโครงการปั่ นจักรยานข้ามปี ๒๐๑๔-๒๐๑๕ สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาล ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา เป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสื อรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา ต่อหน่วย และ
หรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากกรมให้เริ่ มทางาน
๔.๔ ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างจัดโครงการปั่ นจักรยานข้ามปี ๒๐๑๔-๒๐๑๕ สานสัมพันธ์มิตรภาพ
ไทย-ลาว โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๖/๒๕๕๘" ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ๖๓๒ ม.๓ ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ชั้น 3)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่
ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มี

การกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ๖๓๒ ม.๓ ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่
และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อกรมเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสาร สอบราคา ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการ สอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อกรม
มีสิทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง

๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้
ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิก
การ สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อกรมจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่
ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่
สอบราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วัน ทาการ
๖.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ สอบราคา
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี้
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ทั้งหมด
ให้ แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ดาเนินงานให้สะอาดเรี ยบร้อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสัง่ หรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามา
โดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ น
ผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงาน อัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินงานผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference : TOR)
โครงการปั่นจักรยานข้ามปี 2014-2015 สานสัมพันธ์ไทย – ลาว
หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉลับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ที่มุ่งพัฒนาภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม รวมทั้งกรอบความร่วมมือในการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้คงนโยบายสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างความเชื่อมั่นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มีแนวทางเพื่อสร้างจิตสานึกและค่านิยมในความเป็นไทย เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือ
คู่แข่งขันให้คนไทยมีจุดขายร่วมกันในเรื่องความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันเป็น
เจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว และขณะเดียวกันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญของการกีฬาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
สมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยมเกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ การสร้างความ
ภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรายได้ อาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขตปกครองพิเศษของสาธาณรัฐประชาชนจีน โดยในการดาเนินงานครั้งนี้
มุ่งเน้นการส่งเสริมการปั่นจักรยานในการออกกาลังกายและการท่องเที่ยวในอาเภอเชียงของ โดยใช้กิจกรรมการ
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในอาเภอเชียงของ เตรียมความพร้อม
การท่องเที่ยวในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลเกิดการกระตุ้นและส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
และเพื่อการท่องเที่ยว ทาให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ จังหวัด และชุมชน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน
๒. เพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศลาว
4. เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน จังหวัดและประเทศ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 250000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ขอบเขตของงาน
๑. จัดการออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยว

โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต และของดีแต่ละชุมชน ระยะทางการ
ปั่นไม่น้อยกว่า 15 กิโลเมตร
๒. การจัดเตรียมสถานที่สาหรับการจัดงาน
2.1 ตกแต่งสถานที่ทีเป็นจุดเริ่มต้น ( Start) และเส้นชัย (Finish) ในการปั่นจักรยาน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์เทคนิคต่างๆ เพื่อความเหมาะสม
2.2 มีจุดเริ่มต้น (Start) และเส้นชัย (Finish) การแข่งขันโดยมีชื่อโครงการและสัญลักษณ์ของ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
เชียงราย
2.3 ตกแต่งบริเวณที่ใช้ในจุดเริ่มต้น (
Finish) และจุดสุดท้าย (Finish) รวมถึงแสดงและจัดทา
ป้ายชื่อโครงการอย่างเหมาะสมสวยงาม
2.4 จัดเตรียมซุ้มลงทะเบียน ซุ้มอานวยความสะดวก หน่วยปฐมพยาบาล ซุ้มอาหารและ
เครื่องดื่ม อย่างเพียงพอเหมาะสม
2.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติ จานวนไม่น้อยกว่า
3 คน
2.6 จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับลงทะเบียนตามความเหมาะสม

๓. จัดดาเนินการพิธีการ เปิด - ปิด และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดโครงการ
3.1 จัดให้มีสถานที่สาหรับจุดเปิดและจุดปิดอย่างเหมาะสม

3.2 จัดหาพิธีกรดาเนินรายการซึ่งเป็นที่รู้จักไม่น้อยกว่า 1 คน
3.3 จัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และ
ผู้เข้าร่วมงาน อย่างเพียงพอ
3.4 จัดทาธงหมากรุกในพิธีเปิดงาน
3.5 จัดให้มีการนาการออกกาลังกาย ไม่น้อยกว่า 15 นาที
4. กิจกรรมการปั่นจักรยาน และจุดแวะพัก
4.1 จัดทากาหนดการจัดงานเสนอผู้ว่าจ้าง
4.2 จัดทาเสื้อที่ระลึกสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
ไม่น้อยกว่า 100 ตัว
4.3 จัดทาเสื้อแจ็คเก็ตสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพียงพอ
4.4 จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานข้ามปี 2014 - 2015 สานความสัมพันธ์ไทย - ลาว
ระยะทางไม่น้อยกว่า 15 กิโลเมตร
4.5 จัดให้มีจุดแวะพักไม่ต่ากว่า 2 จุด
4.6 จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและบริการต่างๆ จานวน 1 คัน
4.7 จัดหาเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 คน
4.8 จัดเตรียมอาหารและน้าดื่มมื้อเช้าสาหรับผู้เข้าร่วมงานให้เพียงพอและเหมาะสม
4.9 จัดเตรียมอาหารและน้าดื่มมื้อกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมงาน ให้เพียงพอและเหมาะสม
4.10 จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 คน
4.11 จัดหาน้าดื่มสาหรับสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
4.12 จัดเตรียมรถพยาบาล จานวน 1 คัน
4.13 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดกิจกรรม
4.14 จัดตกแต่งสถานที่ให้ได้บรรยากาศการปั่นอย่างเหมาะสม
4.15 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานอย่างเพียงพอ
5. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ
5.1 ออกแบบกราฟฟิกโลโก้ตราสัญลักษณ์โครงการ และออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
5.2 ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 * 2.40 เมตร ไม่น้อย
กว่า 5 ป้าย
5.3 จัดทาป้าย
Banner ประชาสัมพันธ์งาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ป้าย
5.4 จัดทา
Photo Backdrop สาหรับถ่ายภาพที่ระลึก จานวน 1 จุด
5.5 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการผ่านสื่อวิทยุส่วนท้องถิ่นไม่ต่ากว่า
200 ครั้ง
5.6 บันทึกภาพนิ่งพร้อมจัดทาในรูปแบบ
CD หรือ DVD
5.7 จัดให้มีการเชิญชวนผู้เข้าร่วมการปั่นจักรยาน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลอานวยความสะดวกและช่วยเหลือในบริเวณจัดงานอย่าง
เพียงพอ
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในบริเวณการจัดงานตลอด
เส้นทางการปั่นจักรยาน

8. จัดทาสรุปผลการดาเนินงานเป็นภาพเคลื่อนไหวระบบภาพ
HD ความยาวไม่เกิน 10 นาที จานวน
5 ชุด และรูปเล่มจานวน 5 เล่ม
9.
ดาเนินการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คืนสภาพพื้นที่หลังเสร็จสิ้นงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
10. จัดให้มีที่รองรับขยะให้เพียงพอและกาจัดขยะให้สะอาดเรียบร้อยตลอดการจัดงาน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๑. ผู้เสนอราคาต้องนาเสนอข้อเสนอแนวคิดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ บทภาพยนตร์
โฆษณา พร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เป็นเอกสาร ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กาหนด และได้แนบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน
๓ คณะกรรมการพิจารณาสอบราคา จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้
๓.๑ แนวคิดรายละเอียดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อหาและเทคนิควิธีในการ
ดาเนินงาน (๕๐ คะแนน)
๓.๓ ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามขอบเขตของงานจ้าง (TOR) (40 คะแนน)
๓.4 ความพร้อมของผู้เสนอราคา หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ (10 คะแนน)
คณะกรรมการสอบราคาจะพิจารณาข้อเสนอฯ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย
และ คัดเลือกรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (สงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาไม่คัดเลือก
ผู้เสนอราคาต่าสุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ )

ระยะเวลาส่งมอบงาน
๑. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องภายใน 15 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
๒. หากมีการแก้ไขต้องแก้ไขตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้าง
๓. งานทั้งหมดส่งมอบงานภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา

งบประมาณ
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
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