ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาจ้างดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Coffee – Tea & Green Food Festival 2016
------------------------------------------------จังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรำย Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 750,000.- บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และกาหนดเปิดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
632 ม.3 ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ใน
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30
น.
ดูรายละเอีย ดได้ที่เว็บไซต์ www.cost.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 150192
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ
(นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ ๒/๒๕๕๙
สอบราคาจ้ างดาเนินกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Coffee - tea & Green Food Festival ๒๐๑๖
ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
......................................................
จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างดาเนินกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiangrai Coffee-tea & Green Food Festiva 2016 ณ บริ เวณ
ห้างเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 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 สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

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 สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่ อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชี
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใด
เป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยนื่
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
(๕) บัญชี เอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสื อรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 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 ยทุก
แห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา ต่อ
หน่วย 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 ๖๐ 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 ซองสอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างดาเนิ นกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชี ยงราย Chiangrai
Coffee-tea & Green Food Festival ๒๐๑๖ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขที่๒/๒๕๕๙" ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓
ตาบลริ มกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อ
ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓
ตาบลริ มกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓) ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิง่ และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจ
ยกเลิกการเปิ 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 คณะกรรมการฯจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ 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 อในหลักฐานการรับเอกสาร สอบ
ราคา ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่ อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการ สอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบ
ราคา หรื อกรม มีสิทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู ้
เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
กรมจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อกรมจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟัง
ได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิง้ งาน
ในกรณี น้ ี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้

๖. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด 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 ชย์และ
ประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ สอบ
ราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี้
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้
ปฏิบตั ิงาน ทั้งหมดให้ 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 ๑ เดือน นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง

๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่
มิใช่เรื 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 อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงาน อัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนิ นงานผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

-ร่ างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of References : TOR)
การจัดกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016
-----------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงรายเป็ นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ น
ประตู สู่ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ
ในกลุ่มอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) จึงเป็ นโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสู่ การเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวในกลุ่ มอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ได้แก่ ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนลาว สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (มณฑลยูนาน สิ บสองปั นนา) , สหภาพพม่า และเวียดนาม ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ
และกรอบความร่ วมมือการเปิ ดเสรี ประชาคมอาเซี ยน เพื่อขยายช่ องทางนานักท่องเที่ยวเข้าสู่ ประเทศไทย
หรื อทาธุ รกิ จท่องเที่ยวร่ วมกันกับกลุ่มประเทศต่างๆ อันจะมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว (GDP) ของ
จังหวัด และรายได้ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงรายต่อไปโดยการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มวัฒนธรรมและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ นโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวของรัฐบาล ได้มุ่งให้ทุกจังหวัดได้กระตุ น้
ส่ งเสริ มการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ สองล้านล้านบาท ภายในปี 2560 จังหวัดเชียงรายจึงได้
กาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีฤดูการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ตามโครงการเปิ ด
ประตู เชื่ อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชี ยงรายสู่ GMS และ ASEAN ขึ้น โดยการปรับปรุ งและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่ม GMS และ ASEAN (Chiang-Rai Gateway) ที่มุ่งการ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์ ทางการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและการสร้ างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ เชื่อมต่อกับเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ มุ่งเน้นแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าพุร้อน สปา นวดแผนไทย สมุนไพร อาหารเพื่อสุ ขภาพ กอล์ฟ เส้นทางการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม บ้านศิลปิ น พระธาตุ 9 จอม วิถีชีวิตชนเผ่า และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์/เชิ งเกษตร
ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวตามเส้นทางริ มโขง ถนนกาแฟ ถนนชา Coffee & Tea Road จากดอยช้าง - ดอยวาวี ดอยตุง - ดอยแม่สลอง แม่สาย ผาฮี้ และการท่องเที่ยว ผาตั้ง ภูช้ ีฟ้า ภูช้ ีดาว เป็ นต้น
จังหวัดเชียงรายยังมีปัญหาช่วงฤดูการท่องเที่ยวสั้น โดยมีฤดูการท่องเที่ยวปี ละ 5 เดือน ระหว่าง
เดื อนธันวาคม ถึ ง เดื อนเมษายน ประกอบกับแหล่ งท่ องเที่ ย วหลายแห่ ง ยัง ขาดการบริ หารการจัดการ
ท่องเที่ยว ที่เหมาะสม และขาดการเชื่ อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ ระดับนานาชาติ รวมถึงปั ญหาจาก
นักท่องเที่ยวจีน
ที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3A อาเภอเชียงของ ในเชิงรุ ก - รับ ทางจังหวัดเชียงรายยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจทางด้าน

พฤติ กรรมนักท่องเที่ ยว และสื่ อ เครื่ องมือในการสื่ อสารและสร้ างความเข้าใจ จึงได้ดาเนิ นโครงการเปิ ด
ประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางส่ งเสริ มการ
ท่ องเที่ ย วเชื่ อมโยงภายในจัง หวัด สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ โดยการขับ เคลื่ อนขบวนการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวของทุกภาคส่ วนร่ วมกัน
จังหวัดเชี ยงราย มีทาเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย
และเป็ นพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนื อ-ใต้ ตามกรอบความร่ วมมือ อนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) มี
ศักยภาพเป็ นประตูเชื่ อมโยงกลุ่มประเทศจีน, พม่า, สปป.ลาว โดยเส้นทาง R3A และเส้นทาง R3B มี
สนามบินนานาชาติ ท่าเรื อเชียงแสน และโครงข่ายถนน 4 ช่องทางจราจรเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่ งที่ 4
จึงมีความจาเป็ นที่จงั หวัดเชียงราย จะต้องเร่ งดาเนิ นการ เปิ ดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวใน
ประเทศกับประเทศ ในอนุภูมิภาค ภายในปี 2559 เพื่อสร้างโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการ และประชาชน
ในการบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ตลอดจนการค้าและการลงทุน เพื่อให้จงั หวัดเชียงราย
เป็ นประตูสู่การท่องเที่ยวสากลในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ ASEAN อีกทั้งยังมีจานวนนักท่องเที่ยวจีน ที่
หลัง่ ไหลเข้ามาผ่านเส้นทาง R3A
เป็ นจานวนมาก จากการประชุมเพื่อรับฟังปั ญหา จากผูป้ ระกอบการ
ภาครั ฐ และประชาชนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบ เห็ น ควรให้มี สื่ อ และสร้ า งความเข้า ใจด้า นการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะ การขับขี่ยานพาหนะ และพฤติกรรมการบริ โภค รวมถึงมารยาทต่างๆ ให้แก่นกั ท่อง เที่ยวชาวจีน
2. วัตถุประสงค์
1. เป็ นเวทีระดมแนวคิด เสริ มทักษะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แก่เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการชา กาแฟ
2. เพื่อส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์กาแฟ ชา ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็ นที่รู้จกั อย่างขวางมากขึ้น
3. เพื่อแสวงหาความร่ วมมือสนับสนุน ส่ งเสริ มและพัฒนากาแฟ ชา ของประเทศ และในกลุ่มอาเซี ยน
4. เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างเครื อข่ายทางการค้า การตลาด
5. สร้ างความโดดเด่ น จุ ดขายให้กาแฟจังหวัดเชี ยงราย เป็ นแหล่ งผลิ ตกาแฟอิ นทรี ย ์ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
6. พัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กาแฟ ชา รองรับการแข่งขันใน
เวทีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC)
7. เพื่อเผยแพร่ ให้ผบู ้ ริ โภค กลุ่มเป้ าหมาย ได้ทราบถึงศักยภาพและเทคโนโลยีในการผลิตกาแฟ /ชา
ของจังหวัดเชียงราย และเป็ นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้า
8. เป็ นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารของธุ รกิ จ / อุตสาหกรรมกาแฟ ชา แบบครบวงจร และเป็ น
ช่องทางให้ เกษตรกร / ผูป้ ระกอบการ ได้พบกัน

3.กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคคลหรื อคณะบุคคลขององค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาชนทัว่ ไปผูป้ ระกอบการ หรื อวิสาหกิจชุมชนภาคเอกชนที่ดาเนินกิจกรรม เกี่ยวเนื่องด้าน
การเกษตร และอุตสาหกรรมและ Logistics กาแฟ / ชา
3. เพื่อเป็ นเวทีระดมแนวคิด เสริ มทักษะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการชา กาแฟ
4. เพื่อส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์กาแฟ ชา ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็ นที่รู้จกั อย่างขวางมากขึ้น
5. เพื่อแสวงหาความร่ วมมือสนับสนุน ส่ งเสริ มและพัฒนากาแฟ ชาของประเทศและในกลุ่ม
อาเซียน
6. เพื่อเพิ่มช่องทาง สร้างเครื อข่ายทางการค้า การตลาด
7. สถาบันการศึกษา
8. เกษตรกร / ผูซ้ ้ื อ/ นักลงทุนจากต่างประเทศ
4. คุณสมบัติผ้ ปู ระสงค์ จะเสนอราคา
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6
4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กันซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างครั้งนี้
(การจัดนิ ทรรศการและแสดงสิ นค้าและบริ การหรื องานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 750,000.- บาท
และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการ ส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดเชื่อถือ
5.1 ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรั บรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
5.2 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของกรมบัญชี กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐ

5.3 ต้องรับจ่ายเงิ นผ่านบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรั บจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
5. รายละเอียดและเงื่อนไขของงานจ้ าง
ผูป้ ระสงค์เสนอราคาต้องดาเนินการดังนี้
5.๑ ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการประกอบด้ วย
(๑) กิจกรรมแถลงข่าว
(๒) กิจกรรมจัดบูธแสดงสิ นค้ากาแฟ ชา และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
(๓) กิจกรรมการจัดนิทรรศการกระบวนการผลิต ศักยภาพ ความเป็ นเอกลักษณ์พิเศษ
และการแปรรู ป ชา กาแฟ และการสาธิต
(4) กิจกรรมการจัดเตรี ยมเวทีการแข่งขันและระบบแสง สี เสี ยง เวทีการแข่งขัน
(5) กิจกรรมการแข่งขันบาริ สต้าชิงถ้วยรางวัลผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
(6) กิจกรรมการแข่งขันบาร์ เทนเดอร์ ประเภทมอกเทล
(7) กิจกรรมการแข่งขันการทาอาหารพื้นเมืองภาคเหนือและอาหารฟิ วชัน่
(8) กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
(9) กิจกรรมการแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร ห้องอาหาร และจัดเลี้ยง
(10) กิจกรรมการแข่งขันเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม
(11) กิจกรรมการแข่งขันปูเตียง
(12) กิจกรรมการแข่งขันขบวนกองเชียร์ (พาเหรด)
(13) กิจกรรมเสวนาวิชาการ
(14) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑5) กิจกรรมการประเมินผล
(๑6) การสรุ ปผลการดาเนินงาน
5.๒ รายละเอียดการดาเนินงาน
ผูป้ ระสงค์เสนอราคาต้องนาเสนอรายละเอียดการจัดงาน“Chiangrai Coffee-Tea &
Green Food Festival 2016” เสนอต่อ ผูว้ า่ จ้างในรู ปแบบข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้
5.2.1 กิจกรรมแถลงข่ าว
(๑) จัด ให้ มี ง านแถลงข่ า ว โดยเชิ ญผูว้ ่า ราชการจัง หวัด เชี ย งราย หัว หน้า ส่ ว น
ราชการบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่ อมวลชนมาร่ วมงาน โดยประสานงาน
กับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ในการออกหนังสื อเชิญ
(2) จัดหาสถานที่จดั แถลงข่างการจัดงานจานวน 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่ในการจัด
งานแถลงข่าวที่จงั หวัดเชียงราย/กรุ งเทพมหานคร โดยประสานงานกับสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

(3) จัด เตรี ย มและตกแต่ ง สถานที่ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมและสวยงาม เช่ น โต๊ ะ
ลงทะเบียน เวทีแถลงข่าวที่เหมาะสม จัดหาที่นงั่ ของผูเ้ ข้าร่ วมงานและผูแ้ ถลงข่าวอย่างเพียงพอ ฯลฯ โดย
เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกในรู ปเล่มข้อเสนอทางเทคนิค
(4) จัด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นงานแถลงข่ า ว และจัด ให้ มี เ จ้า หน้ า ที่ ป ระจ าจุ ด
ลงทะเบียน ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
(5) จัดให้มีพิธีกรที่มีชื่อเสี ยงดาเนินรายการแถลงข่าวบนเวที จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑
คน
(6) จัดให้มีการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชุด
(7) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่ องดื่มสาหรับแขก วีไอพี ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชุด
(8) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่ องดื่มให้เพียงพอกับจานวนผูเ้ ข้าร่ วมงาน ไม่นอ้ ยกว่า
30 ชุด
(9) จัดให้มีของชาร่ วยหรื อของที่ระลึ กในการแถลงข่าว จานวนไม่นอ้ ยกว่า 30
ชุด
(10) บันทึกการแถลงข่าวการจัดงานและประชาสัมพันธ์ทางสื่ อวิทยุหรื อ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น (ทั้งนี้ให้ประสานกับสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายในการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
ต่างๆ)
5.2.2 กิจกรรมจัดบูธแสดงสิ นค้ ากาแฟ ชา และธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ อง
(1) นาเสนอแนวคิดและรู ปแบบของการจัดบูธแสดงและจาหน่ายสิ นค้าภายในงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
(2) ออกแบบก าหนดโซน และจัด วางผัง บู ธ แสดงและจ าหน่ า ยสิ นค้า ของ
ผูป้ ระกอบการ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 บูธ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3x3 เมตร
(3) จัดเตรี ยมบูธแสดงและจาหน่ายสิ นค้า โดยแต่ละบูธอาจมีการจัดวางที่แตกต่าง
หรื อสัดส่ วนที่ไม่เท่ากันก็ได้ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อาทิ
- ผนังกั้นหรื ออุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ เพื่อบ่งบอกอาณาเขตของแต่ละบูธ ป้ าย
ชื่อแสดงบูธ เพื่อกาหนดโซนและที่ต้ งั ของแต่ละร้านค้า
สปอตไลท์ส่องป้ าย
- หลอดฟลูออเรสเซนต์ภายในบูธ
- โต๊ะ พร้อมเก้าอี้
- ปลัก๊ ไฟ

(4) ตกแต่ ง พื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ จ ัด บู ธ จ าหน่ า ยสิ น ค้า แสดงนิ ท รรศการผลงานของ
หน่วยงานและผูป้ ระกอบการ และพื้นที่บริ เวณโดยรอบของการจัดงาน ในภาพรวมให้เหมาะสม สวยงาม
เป็ น Theme เดียวกัน
(5) ประสานเชิญผูป้ ระกอบการ ชา กาแฟ เข้าร่ วมแสดงและจาหน่ายสิ นค้า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 ราย
ทั้งนี้ผรู ้ ับจ้างสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรฐานได้ ตามที่ผวู ้ า่ จ้างเห็นชอบ
โดยอิงแนวคิดและรู ปแบบการจัดงานเป็ นหลัก ซึ่ งผูร้ ับจ้างจะต้องชี้แจงและทาความเข้าใจกับผูว้ า่ จ้างทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.2.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการกระบวนการผลิต ศักยภาพ ความเป็ นเอกลักษณ์พเิ ศษ
และการแปรรู ป ชา กาแฟ และการสาธิต
(1) จัดและตกแต่งพื้นที่สาหรับจัดนิทรรศการ
- แสดงถึงที่มาของกาแฟ ตั้งแต่สายพันธ์ เกษตรกรผูป้ ลูก พื้นที่ปลูก
ความเป็ นเอกลักษณ์พิเศษ การแปรรู ป โดยคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมและสังคม
- จัดแสดงและชิมสุ ดยอดกาแฟ จาก 9 ดอยของจังหวัดเชียงราย 5 แหล่ง
ผลิ ตชาของจังหวัดเชี ยงราย และแหล่งปลู กกาแฟที่ ดีที่สุดของประเทศต่างๆ ในอาเซี ยน ผลงานและการ
สาธิ ตของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ และคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมและสังคม
- จัดและตกแต่งพื้ นที่ นาเสนอเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการผลิ ต การ
แปรรู ปที่
ผูป้ ระกอบการ หรื อเกษตรกร สามารถนาไปต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพการผลิ ต จากสถาบันการศึ กษา
หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน โดยประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ผทู ้ ี่จะมาจัดนิ ทรรศการแสดงผล
งาน
- จัดให้มีโต๊ะหรื อเคาน์เตอร์ และเก้าอี้ สาหรับให้บริ การคาปรึ กษาแนะนา
รวมทั้งจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่จาเป็ น พร้อมจัดทาป้ ายชื่อในแต่ละกิจกรรมหรื อแต่ละส่ วน
(2) จัดพื้นที่สาหรับเจรจาธุ รกิจ ระหว่างผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และผู ้
ซื้ อ/ ผูส้ ่ งออก รวมไม่นอ้ ยกว่า 4 จุด โดยแต่ละจุดต้องจัดที่นงั่ สาหรับการเจรจาธุ รกิจ โดยต้องประสาน
และจัดทาหนังสื อเชิ ญชวนนักธุ รกิจ นักลงทุน ผูผ้ ลิต ผูส้ ่ งออก ผูป้ ระกอบการ เกษตรกร เพื่อให้มาร่ วมงาน
และสร้างโอกาสในการเจรจาธุ รกิจ

5.2.4 กิจกรรมการจัดเตรียมเวทีการแข่ งขันและระบบแสง สี เสี ยง เวทีการแข่ งขัน
(๑) จัดทาเวทีและฉากหลัง พร้อมตกแต่งเวทีให้มีความเหมาะสม และสวยงามเพื่อ
รองรับ
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และสอดคล้องกับการจัดงาน โดยประสานรายละเอียดขนาดเวที และรายละเอียด
พื้นที่กบั สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
(๒) จัดให้มีระบบไฟฟ้ า ระบบแสง สี เสี ยง ในการจัดกิ จกรรมการแสดงอย่างเพียงพอ
ทั้งบนเวที และบริ เวณที่จดั กิจกรรมทั้งหมด
(๓) จัดให้มีเจ้า หน้าที่ ควบคุ มและกากับ ดู แลเวที การแสดงให้เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน
(๔) จัดให้มีจอโปรเจคเตอร์ /จอ LED บริ เวณเวทีการแข่งขัน ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๓ x ๒
เมตร จานวน 1 จอ
(๕) จัดให้มีระบบถ่ายทาวิดีโอ (OB) พร้อมช่างภาพถ่ายภาพบนเวที เพื่อแสดงขึ้น
จอโปรเจคเตอร์
(6) จัดให้มีพิธีกรที่มีความสามารถสื่ อสารทั้งภาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั ดาเนินรายการบนเวทีตลอดการจัดกิจกรรม ทั้ง 3 วัน จานวน 2 คน
(7) จัดให้มีเก้าอี้สาหรับผูม้ าร่ วมงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐ ตัว
(8) จัดให้มีไมค์ไร้สายคุณภาพดีสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 10 ตัว
5.2.5 กิจกรรมการแข่ งขันบาริสต้ าชิ งถ้ วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชี ยงราย
(1) จัดสถานที่การแข่งขันตามรู ปแบบมาตรฐาน WBC (2016-WBC-Rules and
Regulations)
-

(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการแข่งขัน อย่างน้อย 2 ชุด ดังนี้
เครื่ องชงกาแฟขนาด 2 หัวกรุ๊ ป
เครื่ องบดกาแฟ
(3) จัดให้มีการแข่งขันตามกฎการแข่งขันมาตรฐาน WBC Rules and Regulations

2016
(4) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญด้านการแข่งขัน
บาริ สต้า จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสมาคมกาแฟและชาไทย หรื อ
สมาคมบาริ สต้าแห่งประทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเชิ ญคณะกรรมการ
อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั โรงแรมค่าอาหาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(5) จัดทาถ้วยรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขันที่สวยงามเหมาะสม จานวน 1 ใบ

(6) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขันบาริ สต้า ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศบาริ สต้า จานวน 30,000 .- บาท
รางวัลรองชนะเลิศบาริ สต้าอันดับ 1 จานวน 15,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศบาริ สต้าอันดับ 2 จานวน 10,000.- บาท
รางวัลชมเชยบาริ สต้า จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000.- บาท
รางวัลชนะเลิสเอสเปรสโซ่ จานวน 4,000.- บาท
รางวัลชนะเลิศกาแฟนม จานวน 4,000.- บาท
- รางวัลชนะเลิศ SIS (Signature) จานวน 4,000.- บาท
(7) จัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการแข่งขันบาริ สต้า ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศบาริ สต้า จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศบาริ สต้าอันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศบาริ สต้าอันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลชมเชยบาริ สต้า จานวน 2 ฉบับ
รางวัลชนะเลิสเอสเปรสโซ่ จานวน 1 ฉบับ
รางวัลชนะเลิศกาแฟนม จานวน 1 ฉบับ
- รางวัลชนะเลิศ SIS (Signature) จานวน 1 ฉบับ
(8) ดาเนินการประสานเชิญผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อมอบถ้วยรางวัลและลง
นามในประกาศนียบัตรโดยประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
5.2.6 กิจกรรมการแข่ งขันบาร์ เทนเดอร์ ประเภทมอกเทล
(1) จัดสถานที่การแข่งขันตามรู ปแบบมาตรฐาน
(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์และวัสดุที่จาเป็ นในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าแข่งขัน
ดังนี้
เชคเกอร์ผสมเหล้า 350 ซีซี (Shaker)
ที่กรองค็อกเทล Julep Strainer STR-J
- ถ้วยตวงเหล้าสแตนเลส 25/33 หรื อ จิกเกอร์ (Jiger)
เขียง,มีด,ถังน้ าแข็ง
นาผลไม้ชนิดต่างๆ น้ าทับทิม
ผลไม้ตามฤดูกาล
- มะนาว
คีบ
ไม้คนเหล้า
น้ าเชื่ อม

(3) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญ จานวนไม่นอ้ ย
กว่า
5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชี ยงราย วิทยาลัยอาชี วะ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชียงราย และสมาพันธ์สมาคมชมรม
นักบริ หารการอาหารและเครื่ องดื่ม แห่ งประเทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การเชิญคณะกรรมการอาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั โรงแรมค่าอาหาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(4) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ประเภทมอกเทล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศมอกเทล จานวน 5,000 .- บาท
รางวัลรองชนะเลิศมอกเทล อันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศมอกเทล อันดับ 2 จานวน 2,000.- บาท
(5) จัดทาประกาศนี ยบัตรสาหรั บผูช้ นะการแข่งขันบาร์ เทนเดอร์ ประเภทมอกเทล
ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศมอกเทล จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศมอกเทลอันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศมอกเทลอันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ
(6) ดาเนินการประสานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายลงนามในประกาศนียบัตรโดย
ประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
5.2.7 กิจกรรมการแข่ งขันการทาอาหารพืน้ เมืองภาคเหนือและอาหารฟิ วชั่น
กาหนดให้ จัดการแข่ งขัน 2 ประเภทได้ แก่
(1) การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
(2) การแข่งขันประกอบอาหารฟิ วชัน่
5.2.7.1 การแข่ งขันประกอบอาหารพืน้ เมืองภาคเหนือ
(1) ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอรายการอาหารที่แสดงถึงวัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารพื้นเมืองภาคเหนือและเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปเพื่อใช้ในการแข่งขัน จานวน 3 รายการ อาทิ แกงแคไก่ แกง
โฮ๊ะ ลาบเหนือ เป็ นต้น
(2) จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ เช่นอุปกรณ์การดับเพลิง
(3) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าแข่งขัน อาทิ
มีด เขียง หม้อ กระทะ ทัพพี ตะหลิว ถ้วยชาม เตาแก๊ส ถุงมือ ฯลฯ

(4) จัดเตรี ยมวัตถุดิบในการแข่งขันตามรายการที่นาเสนอในข้อ (1) ให้เพียงพอ
กับผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน โดยใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีปนเปื้ อน
(5) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญ จานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวะ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชียงราย และสมาพั นธ์
สมาคมชมรมนักบริ หารการอาหารและเครื่ องดื่ ม แห่ งประเทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการเชิ ญ คณะกรรมการอาทิ ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พ ัก โรงแรมค่ า อาหาร ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(6) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขันอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ จานวน 5,000 .- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ อันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิ ศอาหารพื้ นเมื องภาคเหนื อ อันดับ 2 จานวน 2,000.บาท
(7) จัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการแข่งขันอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ อันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนื อ อันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ
(8) ดาเนินการประสานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายลงนามในประกาศนียบัตรโดย
ประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
5.2.7.2 การแข่ งขันประกอบอาหารฟิ วชั่น
(1) จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ เช่นอุปกรณ์การดับเพลิง
(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าแข่งขัน อาทิ
มีด เขียง หม้อ กระทะ ทัพพี ตะหลิว ถ้วยชาม เตาแก๊ส ถุงมือ ฯลฯ
(3) จัดเตรี ยมวัตถุดิบในการแข่งขันตามรายการที่นาเสนอในข้อ (1) ให้เพียงพอ
กับผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน โดยใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีปนเปื้ อน
(4) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญ จานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวะ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชียงราย และสมาพันธ์
สมาคมชมรมนักบริ หารการอาหารและเครื่ องดื่ ม แห่ งประเทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ

ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการเชิ ญ คณะกรรมการอาทิ ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พ ัก โรงแรมค่ า อาหาร ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(5) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขันอาหารฟิ วชัน่ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอาหารฟิ วชัน่ จานวน 5,000 .- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอาหารฟิ วชัน่ อันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอาหารฟิ วชัน่ อันดับ 2 จานวน 2,000.- บาท
(6) จัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการแข่งขันอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอาหารฟิ วชัน่ จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศอาหารฟิ วชัน่ อันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศอาหารฟิ วชัน่ อันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ
(7) ดาเนินการประสานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายลงนามในประกาศนียบัตร
โดยประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
5.2.8 การแข่ งขันแกะสลักผักผลไม้
(1) จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าแข่งขัน
(3) จัดเตรี ยมวัตถุดิบในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน อาทิ
แตงโม ฟักทอง แครอท แตงกวา แตงร้านมะเขือเทศ หัวไชเท้า พริ ก เผือก มะเขือ มะละกอ แตงโม เป็ น
ต้น
(4) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญ จานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวะ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชียงราย และสมาพันธ์
สมาคมชมรมนักบริ หารการอาหารและเครื่ องดื่ ม แห่ งประเทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการเชิ ญ คณะกรรมการอาทิ ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พ ัก โรงแรมค่ า อาหาร ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(5) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศแกะสลักผักผลไม้ จานวน 5,000 .- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศแกะสลักผักผลไม้ อันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศแกะสลักผักผลไม้ อันดับ 2 จานวน 2,000.- บาท
(6) จัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศแกะสลักผักผลไม้ จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศแกะสลักผักผลไม้ อันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศแกะสลักผักผลไม้ อันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ

(7) ดาเนินการประสานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายลงนามในประกาศนียบัตร
โดยประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
5.2.9 กิจกรรมการแข่ งขันจัดโต๊ ะอาหาร ห้ องอาหาร และจัดเลีย้ ง
(1) จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ
(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าแข่งขัน อาทิ
- โต๊ะกลม 1.8 เมตร พร้อมผ้าปูและผ้าเสกิร์ต จานวน 6 ชุด
- โต๊ะขนาด 0.8 x 1.80 เมตร พร้อมผ้าปูและผ้าเสกิร์ต จานวน 6 ชุด
- อุปกรณ์เซ็ตอัพบนโต๊ะอาหาร
(3) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญ จานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวะ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชียงราย และสมาพันธ์
สมาคมชมรมนักบริ หารการอาหารและเครื่ องดื่ ม แห่ งประเทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการเชิ ญ คณะกรรมการอาทิ ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พ ัก โรงแรมค่ า อาหาร ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(4) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 5,000 .- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 2,000.- บาท
(5) จัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ
(6) ดาเนินการประสานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายลงนามในประกาศนียบัตร
โดยประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

5.2.10 กิจกรรมการแข่ งขันเสิ ร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
(1) จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ
(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าแข่งขัน
(3) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญ จานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวะ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชียงราย และสมาพันธ์
สมาคมชมรมนักบริ หารการอาหารและเครื่ องดื่ ม แห่ งประเทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการเชิ ญ คณะกรรมการอาทิ ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พ ัก โรงแรมค่ า อาหาร ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(4) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 5,000 .- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 2,000.- บาท
(5) จัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ
(6) ดาเนินการประสานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายลงนามในประกาศนียบัตร
โดยประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
5.2.11 กิจกรรมการแข่ งขันปูเตียง
(1) จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ
(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการแข่งขันให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าแข่งขัน อาทิ
เตียงขนาด 6 ฟุต พร้อมผ้าปู จานวน 6 ชุด
(3) จัดให้มีคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความชานาญ จานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวะ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชีย งราย และสมาพันธ์
สมาคมชมรมนักบริ หารการอาหารและเครื่ องดื่ ม แห่ งประเทศไทย โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการเชิ ญ คณะกรรมการอาทิ ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พ ัก โรงแรมค่ า อาหาร ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

(4) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 5,000 .- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 2,000.- บาท
(5) จัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1 ฉบับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 1 ฉบับ
(6) ดาเนินการประสานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายลงนามในประกาศนียบัตร
โดยประสานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
5.2.12 กิจกรรมการแข่ งขันขบวนกองเชียร์ (พาเหรด)
(1) จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ และทาการแข่งขัน จานวน 3 วัน
(2) จัดหาทีมการแข่งขัน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ทีม ทีมละไม่ต่ากว่า 30 คน
โดยประสานงานกับเครื อข่ายร้านอาหารและสมาคมโรงแรม หรื อ สถาบันการศึกษา เพื่อจัดทีมเข้าร่ วมการ
แข่งขันและร่ วมเชียร์ ตลอดการจัดกิจกรรม
(3) จัดให้มีสแตนด์เชียร์ ที่มีความมัน่ คงแข็งแรง จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 อัน
(4) จัดทาเสื้ อการแข่งขัน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 สี สี ละ 100 ตัว
(5) จัดให้มีคณะกรรมการ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน โดยประสานคณะกรรมการ
ตัดสิ นจากสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย วิทยาลัยอาชี วะ
โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเชิ ญคณะกรรมการอาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั โรงแรม
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(6) จัดให้มีเงินรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 5,000 .- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 2,000.- บาท
รางวัลชมเชย จานวน 1000.- บาท
(7) จัดทาถ้วยรางวัลสาหรับผูช้ นะการแข่งขัน ที่มีความสวยงามเหมาะสม จานวน
1 ใบ
(8) จัดให้มีอาหารและเครื่ องดื่มสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันอย่างเพียงพอ จานวน 3
วัน โดยเน้นวัสดุหุม้ ห่อที่ปลอดภัยเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (ไม่บรรจุกล่องโฟม)

5.2.13 กิจกรรมเสวนาวิชาการ
กาหนดการเสวนาจานวน 3 หัวข้อดังนี้
1. การเสวนาหัวข้อชี้ อนาคตกาแฟไทยในอาเซี ยน
2. การเสวนาหัวข้อชี้ อนาคตชาไทยในอาเซี ยน
โดยผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการดังนี้
(1) จัดสถานที่ให้เหมาะสมสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมเสวนา ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน
และดาเนินการจัดเวทีเสวนา จานวนตามเป้ าหมายที่กาหนด โดยจัดให้มีสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ
(2) ประชาสัมพันธ์เชิญผูเ้ ข้าร่ วมเสวนา (กลุ่มเป้ าหมาย) ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน
ประกอบด้วย ประชาชน ผูป้ ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
- ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม อาทิ ประชาสัมพันธ์ผา่ น website
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทา press Release ส่ งให้สื่อมวลชนและเผยแพร่ ข่าวการเสวนา
ประชาสัมพันธ์เชิงลึก เพื่อเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าร่ วมการ
เสวนาได้แก่ การส่ งจดหมาย (Direct Mail) และการโทรศัพท์ติดตามเพื่อเชิ ญกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมการ
เสวนา
(3) จัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างแก่ผเู ้ ข้าร่ วมเสวนาอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ จานวน 100 คน
(4) ประสานงานเรี ยนเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและเป็ นที่
รู้จกั ระดับประเทศหรื อระดับสากล ผูป้ ระกอบการ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ดาเนินการเสวนาในแต่ละหัวข้อ
อย่างน้อยหัวข้อละ 3 ท่าน พร้อมทั้งสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง ที่พกั ค่าอาหาร รับรอง
ของที่ระลึกหรื อค่าตอบแทนเป็ นต้น
(5) จัดให้มีการลงทะเบียน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจาจุดลงทะเบียน ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
(6) จัดทาเอกสารการลงทะเบียนและเก็บข้อมูลของผูร้ ่ วมการเสวนา
(7) จัดทาเอกสารการลงทะเบียนและเก็บข้อมูลของผูร้ ่ วมการเสวนา
(8) จัดทารายงานสรุ ปผลการเสวนาในลักษณะรู ปเล่มเสนอผูว้ า่ จ้าง จานวน 5
ชุด
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน เพื่อการติดต่อประสานงาน

5.14 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
(๑) จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดงาน
(๒) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ อาทิ การ
รักษาความปลอดภัย การจราจรในพื้นที่การจัดงาน และบริ เวณที่ เข้าสู่ การจัดงาน การรักษาความสะอาด
หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยดับเพลิง ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดงาน
(๓) ดาเนินการประสานงานและบริ หารกิจกรรมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
5.15 กิจกรรมการประเมินผล
(๑) จัดทาแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เสนอให้
ผูว้ า่ จ้างพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนการจัดกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า ๓ วันทาการ
(๒) จัดเก็ บ แบบสอบถามผูร้ ่ วมกิ จกรรมไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ชุ ด ในวันดาเนิ น
กิจกรรม
(๓) วิเคราะห์และประเมินผลจากแบบสอบถามเสนอในรู ปเล่มสรุ ปการจัดงาน
5.16 การสรุ ปผลการดาเนินงาน
(๑) ดาเนิ นการสรุ ปผลการดาเนิ นงาน และจัดทาสรุ ปผลการดาเนิ นงานให้ผูว้ ่าจ้า ง
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดการจัดงาน
(๒) สรุ ป ผลการดาเนิ น งานในรู ปแบบเอกสาร จานวน ๕ ฉบับ และรู ป แบบดี วีดี
(DVD) จานวน ๕ ชุด โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้
เอกสารสรุ ปผลการดาเนินงาน (เอกสารส่ งมอบงาน)
หนังสื อยืนยันการออกอากาศ พร้อมสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์
6. การเสนอราคา
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เสนอราคา
โดยภายในก าหนดยื น ราคาผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาหรื อ ผู ้มี สิ ท ธิ์ เสนอราคาจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
(๒) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้อ งเสนอก าหนดเวลาด าเนิ น การตามสั ญ ญาที่ จ ะจ้า ง
ให้แล้วเสร็ จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
7. ระยะเวลาดาเนินการกาหนดการแล้วเสร็จและส่ งมอบงาน
กาหนดแล้วเสร็ จ จานวน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กาหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็ น ๑ งวด ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างปฏิบตั ิงาน
ครบถ้วน ถูกต้องตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบ
และได้ตรวจรับงานแล้ว
9. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้ าง
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน 1,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
10. การกากับการดาเนินงานของผู้รับจ้ าง
ดาเนิ นการก ากับ การดาเนิ นงานของผูร้ ับจ้าง โดยคณะกรรมการ/คณะทางานที่ จงั หวัดเชี ยงราย
แต่งตั้ง โดยผูร้ ับจ้างจะต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบก่อนการจัดงานไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
11. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
11.๑ ในการพิจารณาผูช้ นะการเสนอราคาครั้งนี้ จงั หวัดทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ าสุ ด หรื อ
ราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ จงั หวัดจะใช้หลักเกณฑ์การพิจาณาราคาและคุณภาพ
และคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปั จจัยและน้ าหนักที่กาหนดดังนี้
ราคาที่ยนื่ ข้อเสนอ (Price) กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 40
- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการกาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 60
โดยจัง หวัด จะพิ จ ารณาข้อ เสนอด้า นเทคนิ ค พิ จ ารณาให้ ค ะแนนจากรู ป แบบและความคิ ด
สร้างสรรค์และเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ผเู ้ สนอราคาจัดทาเอกสารนาเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาการน าเสนอในส่ ว นของรู ป แบบแนวคิ ด การจัด งานที่ ส ร้ า งสรรค์ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์
ของโครงการและมีความน่าสนใจ
(2) พิจารณาการนาเสนอสถานที่และรู ปแบบกิจกรรมการแถลงข่าวที่น่าสนใจและสร้างสรรค์
(3) พิ จารณาการนาเสนอเวที การแข่ งขันและระบบแสง สี เสี ยง เวที การแข่ งขัน ที่ น่าสนใจและ
สร้างสรรค์
(4) พิจารณาการนาเสนอพิธีกรดาเนินรายการเวทีการประกวดที่น่าสนใจและมีชื่อเสี ยง
(5) พิจารณาการนาเสนอรู ปแบบการจัดบูธแสดงสิ นค้ากาแฟ ชา และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
และสร้างสรรค์
(6) พิจารณาการนาเสนอรู ปแบบการจัดนิทรรศการชา กาแฟที่น่าสนใจและสร้างสรรค์
(7) พิจารณาการนาเสนอรู ปแบบกิจกรรมการแข่งขันทุกกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างสรรค์
(8) พิจารณาการนาเสนอรู ปแบบกิจกรรมการเสวนาวิชาการที่น่าสนใจและสร้างสรรค์
(9) พิจารณาข้อเสนออื่นๆที่เป็ นประโยชน์ในเชิ งสร้างสรรค์ ความพร้ อมและประสบการณ์ของผูเ้ สนอ
ราคา

กาหนดหลักเกณฑ์ การให้ คะแนนข้ อเสนอด้ านเทคนิคในการพิจารณารู ปแบบของงาน ดังนี้
หัวข้ อ
1
๒

๓

หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน
แนวคิดและแผนการดาเนินงานที่สร้างสรรค์และน่าสนใจสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
พิจารณาด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรม
- พิจารณาการนาเสนอการนาเสนอสถานที่และรู ปแบบกิจกรรมการแถลงข่าวที่
น่าสนใจและสร้างสรรค์
- พิจารณาการนาเสนอเวทีการแข่งขันและระบบแสง สี เสี ยง เวทีการแข่งขันที่
น่าสนใจและสร้างสรรค์
- พิจารณาการนาเสนอพิธีกรดาเนินรายการเวทีการประกวดที่น่าสนใจและมี
ชื่อเสี ยง
- พิ จารณาการนาเสนอรู ปแบบการจัดบูธ แสดงสิ นค้ากาแฟ ชา และธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องที่น่าสนใจและสร้างสรรค์
- พิ จ ารณาการน าเสนอรู ป แบบการจัดนิ ทรรศการชา กาแฟที่ น่ า สนใจและ
สร้างสรรค์
- พิจารณาการนาเสนอรู ปแบบกิจกรรมการแข่งขันทุกกิจกรรมที่น่าสนใจและ
สร้างสรรค์
- พิ จ ารณาการน าเสนอรู ป แบบกิ จ กรรมการเสวนาวิช าการที่ น่ า สนใจและ
สร้างสรรค์
ข้อเสนออื่นๆที่เป็ นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ความพร้อมและประสบการณ์
ของผูเ้ สนอราคา

นา้ หนักความสาคัญ
(๑๐๐ คะแนน)
๒๐
๗๐

๑๐

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิ นข้อเสนอด้านเทคนิ ค จะคัดเลือกจากผูท้ ี่ได้รับคะแนนรวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

12. การประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิ ดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
เดือน นับถัดจากวันที่จงั หวัดฯ ได้รับมอบงานโดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขใช้การได้ดีดงั เดิ ม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
1๕. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาการจ้างจะกาหนดเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา

