ประกาศสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาจ้างดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว
จังหวัดแพร่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดาเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดแพร่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง โดยเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มี
การจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยและ
ว
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจการจัดนาเที่ยว รวมทั้งต้องประกอบธุรกิจนาเที่ยว
อยู่ในจังหวัดแพร่หรือพื้นที่ใกล้เคียง (กรณีจังหวัดแพร่ไม่มีผู้ประกอบการ)
2.
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 มกราคม
2558 ตั้งแต่เวลา 09..00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่
26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cost.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-150192 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ ๗/๒๕๕๘
สอบราคาจ้ างดาเนินกิจกรรมการท่ องเทีย่ วสร้ างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัด แพร่
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ตามประกาศ สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
......................................................
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดแพร่ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๘ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด 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 สอบราคาจ้างโดยเป็ นผูป้ ระกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจนาเที่ยวตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และมีประสบการณ์ในการดาเนินธุ รกิจการจัดนาเที่ยว
รวมทั้งต้องประกอบธุ รกิจนาเที่ยวอยูใ่ นจังหวัดแพร่ หรื อพื้นที่ใกล้เคียง (กรณี จงั หวัดแพร่ ไม่มีผปู้ ระกอบการ)
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา 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
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 อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการ
ขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ย
ทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา
ต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากกรมให้เริ่ มทางาน
๔.๔ ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างดาเนิน กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัด
แพร่ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่
๗/๒๕๕๘ " ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย ชั้น ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผู ้
ริ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ชั้น ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิง่ และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิ ดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ 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 อ
กรม มีสิทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา
ได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรม
จะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 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 สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อ ยละ ๕ ของ
ราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วัน ทาการ
๖.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๔ หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบ
ธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ สอบราคา (ผูร้ ับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดสุ ดท้าย) เป็ นจานวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้
ปฏิบตั ิงาน ทั้งหมดให้ แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา และส่ งมอบรู ปเล่มสรุ ปรายงาน จานวน ๕ เล่ม และใน
รู ปแบบ CD หรื อ DVD จานวน ๕ แผ่น
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 บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการสอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงาน อัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินงานผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวประจาปีงบประมาณ 2558
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดแพร่
1. ความเป็นมา
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากการเพิ่มจานวนของ
นักท่องเที่ยวมากกว่าการเพิ่มมูลค่าของการบริการและขาดการบริหารจัดการที่จะทาให้เกิดความยั่งยืน จาก
สภาวการณ์ดังกล่าวทาให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
รายได้ลดน้อยลง เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องและเกิดปัญหาการเลิกจ้างงานตามมา ส่งผลกระทบในวงกว้าง
โดยตรงกับผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนในการ
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น และช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่
กาลังประสบปัญหา โดยนโยบายสาคัญส่วนหนึ่งได้กาหนดให้มีการส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
มากขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในภาครวม ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของประเทศไทยโดยรวม
ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวให้ได้มีโอกาสท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น เพื่อให้การท่องเที่ยว
เป็นสื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติสาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของคนไทย อีกทั้งเป็นการ
เสริมสร้าง ความรัก และสายใยความผูกพันภายในครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศที่กาลังประสบปัญหา กระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่ช่วยลดปัญหาการเลิกจ้างงานของธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมและสานความผูกพันที่ดีระหว่าง
คนในครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
2.2 เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรับรองนักท่องเที่ยว
2.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของคนไทย
2.5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระดับพื้นที่ ทั้งเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาชน

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
3.2 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจการจัดนาเที่ยว รวมทั้งต้องประกอบ
ธุรกิจนาเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ หรือจังหวัดใกล้เคียง (กรณีไม่มีผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ยื่นเสนอราคา)
และดาเนินกิจกรรมให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.4
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
-23.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กระทรวง การ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. การยื่นซองเอกสารสอบราคาจ้าง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ยื่นซองสอบราคาจ้าง จานวน 2 ซอง ดังนี้
ซองที่ 1 เป็นซองเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ปรากฏตามเอกสารสอบ
ราคาจ้าง (เอกสารส่วนที 1)
ซองที่ 2 เป็นซองบรรจุใบเสนอราคา และข้อเสนอทางเทคนิค (เอกสารส่วนที่ 2)
5. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
5.1 แนวคิด รูปแบบ แนวทางหรือวิธีการดาเนินงานตามข้อกาหนดในข้อ 6 40 คะแนน
5.2 เนื้อหา กาหนดการ เส้นทางการท่องเที่ยว 7 แหล่ง
40 คะแนน
5.3 ประสบการณ์ รวมทั้งศักยภาพของทีมงาน
20 คะแนน
6. ขอบข่ายการดาเนินงาน
6.1 ผู้ประกอบการนาเที่ยวจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 7 ประเภทหลัก
ได้แก่ (1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (4)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อน (6) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ
(7) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการในแต่ละจังหวัด โดยให้สอดคล้องกับทิศทางสาคัญ (
Theme) ของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดแพร่หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยมีกาหนด
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
6.2 ผู้ประกอบการนาเที่ยวต้องจัดทาเอกสารคู่มือการท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ทั้ง 7
ประเภทหลักตามข้อ 6.1 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

6.3 ผู้ประกอบการนาเที่ยวต้องจัดให้มีอุปกรณ์การเดินทางเป็นหมู่คณะ ได้แก่ เสื้อให้แก่
กลุ่มเป้าหมายจานวน 60 ตัว และป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 4 เมตร จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น โดยมี
ตรากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และระบุข้อความสั้นๆ ตามความเหมาะสมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว/การ
เรียนรู้ และการสานความผูกพันที่ดีระหว่างครอบครัวปรากฏอยู่ที่อุปกรณ์ดังกล่าว
6.4
ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวต้องจัดรถนาเที่ยวปรับอากาศที่มีความปลอดภัยและมีการ
ประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมยาสามัญ
ประจารถ รวมทั้งการอานวยความสะดวกในการเดินทาง ตลอดระยะเวลาการจัดนาเที่ยว
6.5 ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวต้องจัดให้กลุ่มเป้าหมายรับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบมื้อ ถูก
สุขลักษณะ และไม่ขัดกับหลักศาสนาจากร้านอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านอาหาร พร้อมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง
6.6 ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวต้องจัดที่พักประเภทโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
มีคุณภาพและปลอดภัย ให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการโรงแรมใน
ท้องถิ่น
6.7 ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวต้องจัดนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 7 ประเภทหลัก ได้แก่
(1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(4) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อน (6) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ
(7) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และจะต้องมีมัคคุเทศก์อาชีพจานวนที่เพียงพอนาเที่ยวให้ความรู้และจัดให้มี
กิจกรรมนันทนาการอย่างเหมาะสมตลอดเส้นทาง
6.8 ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
(ถ้ามี)
6.9 ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวต้องจัดทาการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ
6.10 ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวต้องจัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่มเอกสาร
จานวนอย่างน้อย 5 เล่ม พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูลรูปเล่มเอกสาร จานวนอย่างน้อย 5 แผ่น ประกอบด้วย
(1) โปรแกรมการท่องเที่ยวระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
(2) สาเนาใบลงลายมือชื่อ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของกลุ่มเป้าหมาย
(3) ภายถ่ายการจัดโครงการโดยรวม ประกอบด้วย ภาพถ่ายหมู่ของกลุ่มเป้าหมายพร้อมป้าย
ไวนิล ภาพถ่ายรถนาเที่ยวปรับอากาศ ภาพถ่ายเสื้อที่แจกให้กลุ่มเป้าหมาย ภาพถ่ายชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พร้อมยาสามัญ ภาพถ่ายร้านอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยว ภาพถ่ายอาหารมื้อหลักและอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ภาพถ่ายสถานที่พัก ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เดินทางไปท่องเที่ยว ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมนันทนาการ
(4) เอกสารคู่มือท่องเที่ยวที่แจกให้กลุ่มเป้าหมาย
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจพร้อมสาเนาแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
สาเนากรรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางให้กลุ่มเป้าหมาย

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558
กาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558
8. การชาระเงินและส่งมอบงาน
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจานวน 175,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เมื่อผู้รับจ้าง
ดาเนินการ โครงกา รท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจาปีงบประมาณ 2558
พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน ตามขอบเขตงาน ได้แก่ รูปเล่มสรุปการดาเนินโครงการ จานวน 5 เล่ม พร้อม
แผ่น CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลรูปเล่มเอกสาร จานวนอย่างน้อย 5 แผ่น ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้
ว่าจ้าง
9. วงเงินในการจัดหา
จานวนไม่เกิน 175

,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

