-ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of References : TOR)
จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการบูรณาการ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก
-----------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้าน โดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสาคัญ
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมพอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมา
เป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของ
ประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด
นโยบายรัฐบาล ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดย
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยในอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้
สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
นโยบายรัฐบาลข้อ 4.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษา
ถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภู มิใจ
ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยน้าไปสู่การสร้างความสั มพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติร ะดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาลข้อ 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
และสร้ า งสิ่ งจู งใจและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูล ต่อบรรยากาศการท่อ งเที่ยวส่ งเสริมการท่ องเที่ ย ว
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
จากวิถีชีวิตชุมชน
จังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านมีศิล ปวัฒ นธรรมที่เป็ น เอกลั กษณ์ เฉพาะถิ่น มีส นามบินนานาชาติที่มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับเมืองหลักในเขตภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง GMS และประเทศ
ข้างเคียงมีความได้เปรียบทางโครงการสร้างการคมนาคม เชื่อมโยงได้ทั้ง ลาว พม่า และจีนตอนใต้ ทั้งทางบก
ทางน้ า ทางอากาศเป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ มี ศั ก ยภาพสามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน ปัจจุบัน
มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งผ่านถนน R3A (ไทย ลาว จีน)และ R3B
(ไทย จีน พม่า) รวมถึงการขนส่งตามลาน้าโขง ทางเรือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการค้าชายแดนและ
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พื้ น ฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ อ านวยความสะดวกและให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง อีกทางหนึ่งเมื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานแล้วจาเป็นต้ องมีการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถที่จะรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว
และการพัฒนาเหล่านี้จะได้ผลและเป็น ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจาเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์
ทาให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งเกิด
การอนุรักษ์ หวงแหน รักษา สืบทอด และคงไว้ซึ่งชาติพันธุ์
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ในกลุ่มล้านนาตะวันออก
2.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนที่มีชาติพันธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างจิตสานึกให้
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนเกิดการสืบทอด หวงแหน มรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
2.3 เพื่อส่งเสริมการเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยกลุ่มชาติพันธุ์
โดยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
2.4 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์
2.5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารายได้ เนื่องจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์
แห่งใหม่ทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
๓.กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มชาติพันธุ์ ไทลื้อจังหวัดเชียงราย นักเรียนนักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยว
๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
4. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

-3๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 30๐,๐๐๐.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
๔.๘ ไม่เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ จั ง หวั ด
เชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๕. รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดการจ้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-45.1 ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบ Artwork, Layout, Floor Plan ของกิจกรรม แผนการ
ด าเนิน งาน และรู ปแบบการด าเนิน งานกิจกรรมส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย ว (สืบสานตานานไทลื้อจัง หวั ด
เชียงราย) โดยนาเสนอให้คณะกรรมการดาเนิน โครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.1.๑ ออกแบบ Artwork, Layout, Floor Plan ของกิจกรรม นาเสนอแนวคิดการ
สร้างสรรค์ แผนการดาเนินงานและรูปแบบการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตานานไทลื้อ
จังหวัดเชียงราย) เสมือนจริงโดยละเอีย ด โดยนาเสนอให้ คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ พิจารณาก่ อน
ดาเนินการ
๕.๑.2 ดาเนินการประสานงานและจัด กิจกรรมตามที่คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
เห็นชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนทุกรายละเอียดและปลอดภัย
๕.2 จั ด ให้มี ขบวนแห่ทางวั ฒนธรรมวิถีข องชาติพัน ธุ์ ไ ทลื้ อ โดยแสดงถึงอัตลั ก ษณ์ ที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ จานวนไม่น้อยกว่า 10 ขบวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 จัดให้มีป้ายนาขบวนสาหรับแต่ละขบวน โดยระบุแหล่งพื้นที่ของผู้เข้าร่วมขบวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 1x4 เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ป้าย พร้อมชาติพันธุ์ไทยลื้อในจังหวัดเชียงราย แต่งกายตาม
ชาติพันธุ์ไทลื้อในจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ถือป้ายจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน/ป้าย รวมจานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
5.2.2 จัดให้มีชาติพันธุ์ไทยลื้อในจังหวัดเชียงราย จานวนไม่น้อยกว่า 30 คน/ขบวน
โดยแต่งกายตามแบบฉบับของชาติพันธุ์ไทลื้อ รวมจานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3๐๐ คน
5.2.3 จัดให้มีการแสดง หรือการละเล่น ที่บ่งบอกวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ ร่วมขบวนแห่
เช่น การฟ้อนรา เป็นต้น จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ขบวน รวมจานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
๕.๒.๔ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าอาหารกลางวัน ของผู้เข้าร่วมขบวนแห่
จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน อย่างเพียงพอเหมาะสม
๕.๓ ดาเนินการจัดพิธีเปิดกิจกรรม และจัดการแสดง แสง สีเสียง วัฒนธรรมไทลื้อ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๕.๓.๑ จัด กิจ กรรมพิธีเ ปิด งานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตานานไทลื้ อ
จังหวัดเชียงราย) โดยกาหนดให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) กาหนดให้ผู้รับจ้างออกแบบจัดทากิมมิคพิธีเปิดที่สอดคล้องกับการจัดงานและ
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว (สืบสานตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ได้เป็นอย่างดี จานวนไม่น้อย
กว่า ๑ ชุด
๒) ดาเนิ นการเรียนเชิญประธานในพิธีเปิ ดงาน โดยประสานงานผ่ านส านั กงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๓) ดาเนินการเชิญสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น และสื่อส่วนกลาง เข้าประชาสัมพันธ์
การจัดงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๕ สานักข่าว มาร่วมทาข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานในพิธีเปิดงาน
๔) จัดให้มีพิธีกรดาเนินรายการที่เป็นที่รู้จักของคนเชียงราย ในพิธีเปิดงานและ
ดาเนินรายการตลอดการจัดงาน จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน

-5๕) เชิญ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง ภาครัฐ และเอกชนเข้า ร่ว มพิธ ีเ ปิด งานโดย
ประสานงานผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๖) จัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงานจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุดการแสดง โดย
เป็นการแสดงจากประชาชน หรือเครือข่ายชาติพันธุ์ ไทลื้อ โดยกาหนดให้มีนั กแสดงไม่น้อยกว่า 20 คน
๗) จัดให้มีของที่ระลึกทีแ่ สดงออกถึงเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว (สืบสานตานาน
ไทลื้อจังหวัดเชียงราย) สาหรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น
๘) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองให้เพียงพอสาหรั บแขกผู้มีเกียรติ และ
สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด
9) จั ด ให้ มี อาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม รั บรองให้ เพี ยงพอส าหรั บชาติ พั นธุ์ ไทลื้ อ
ที่เข้าร่วมงาน จานวนไม่น้อยกว่า 4๐๐ ชุด
๕.๓.๒ จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง เกี่ยวกับการสืบสานตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย
รายละเอียดดังนี้
๑) จัดให้มีการแสดงเกี่ยวกับการสืบสานตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุดการแสดง ใช้เวลาการในแสดงจานวนไม่น้อยกว่า 5 นาที/การแสดง โดยมีนักแสดง แต่งกาย
ด้วยชุดประจาชาติพันธุ์ หรือชุดที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย พร้อมอุปกรณ์การแสดง
จานวนไม่น้อยกว่า 6 คน ในแต่ละชุดการแสดง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๖๐ คน
2) จัดให้มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และ/หรือ การแสดงดนตรีจากชาติพันธุ์ ร่วม
แสดงเพื่อสร้างสีสันภายในงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุดการแสดง ชุดละไม่น้อยกว่า 5 คน โดยดาเนินการแสดง
สลับกับกิจกรรมอื่นๆ ตลอดการจัดงาน
3) จัดให้มีการเดินแบบชุดประจาชาติพันธุ์ หรือชุดที่แสดงออกถึงเอกลั ก ษณ์
ตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด
4) จัดให้มีระบบแสง สี เสียงและเอฟเฟค ประกอบด้วยเครื่องเสียงที่สามารถ
รองรับการจัดงาน เปิดเพลงประกอบ และไฟพาร์เวที จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง เอฟเฟคอื่นๆ เช่น ดรายไอซ์
หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
5) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักแสดงอย่างเพียงพอเหมาะสม
๕.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสืบสานตานานไทลื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.4.1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ งานสืบสานตานานไทลื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกแบบและจัดทาป้ายไวนิลพร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2x2.4 เมตร
พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จานวนไม่น้อยกว่า 20 ป้าย
2) ออกแบบและจัดทาป้ายไวนิลพร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 4x5 เมตร พร้อม
ติดตั้งและรื้อถอน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ป้าย
3) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ คลื่นวิทยุชุมชน คลื่นหลักของจังหวัด
จานวนไม่น้อยกว่า 5 สถานี โดยประชาสัมพันธ์จานวน 7 วันก่อนการจัดงาน

-64) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยช่องทาง Facebook/Line
/Website/Youtube ฯลฯ จานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
5) จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ รถแห่ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คั น
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการจัดงาน ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงของและพื้นที่ใกล้เคียง
6) จัดทาป้ายเข้างาน/ซุ้มทางเข้างาน โดยให้มีชื่องานและชื่อกิจกรรมฯ โดยใช้วัสดุ
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ไทลื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x5 เมตร พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ป้าย
๕.5 การจัดกิจกรรมประกวดการแต่งกายไทลื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.5.1 จัดให้มีการประกวดเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าแบบชาติพันธุ์ไทลื้อที่มีความถูกต้อง
ตามเอกลักษณ์และร่วมสมัย จากผู้เข้าร่วมขบวน โดยมีรางวัล ดังนี้
1) ชนะเลิศอันดับที่ 1
จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.00 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000.00 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000.00 บาท
4) รางวัลชมเชย
จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000.00 บาท
5.5.2 จัดให้มีพิธีกรมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถในการทากิจกรรมการประกวด
และจ่ายค่าตอบแทน พร้อมรับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และค่าอาหาร ตามความเหมาะสม จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 คน
5.5.3 จัดทาใบประกาศเกียรติคุณ หรือถ้วยรางวัล สาหรับผู้ชนะและรางวัลต่างๆ
5.5.4 จั ดหาคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถในการตั ด สิ น
ดาเนินการตัดสินการประกวดอย่างยุติธรรมพร้อมของที่ระลึกและค่าตอบแทนกรรมการ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
5.5.5 จัดหาทีมงานควบคุมดูแลงานการประกวด พร้อมประสานงานจัดเก็บคะแนน
และอานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
๕.6 การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตไทลื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จัดทานิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์ไทลื้อที่มีความโดดเด่นในด้านอัตลักษณ์ และการ
ดาเนินชีวิต จานวน ๓ รูปแบบ ดังนี้
1) จั ด ให้ มี นิ ท รรศการวิ ถี ชี วิ ต ที่ บ่ ง บอกถึ ง การด าเนิ น ชิ วิ ต ของชาติ พั น ธุ์ ไ ทลื้ อ ที่ มี
เอกลักษณ์โดดเด่น เช่น การเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การประกอบอาหาร
2) จัดให้มีนิทรรศการวิถีชีวิตการทาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
3) จัดให้มีนิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นมาและเรื่องราวของชาติพันธุ์ไทลื้อตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
กาหนดให้ผู้รับจ้าง ออกแบบและนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้

-7๕.๖.๑ นาเสนอข้อมูลนิทรรศการตามแนวคิดสร้างสรรรค์ของผู้รับจ้างที่สามารถสะท้อน
การเชิญชวนท่องเที่ยว (สืบสานตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) จานวน ๓ รูปแบบดังกล่าว โดยจัดเป็นนิทรรศการ
มีชีวิตเสมือนจริง หรือแบบจาลอง โดยอาจจะนาเสนอเป็นข้อมูลบอร์ดนิทรรศการ หรือ การสร้างสรรค์แ นวคิด
อื่นร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูล เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน
๕.๖.๒ จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ในการนาเสนอถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆ ของชาติพันธุ์ไทลื้อ ในแต่ละนิทรรศการ จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน/นิทรรศการ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๙ คน
๕.๖.๓ จั ด ให้ มี ร ะบบไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกในแต่ ล ะนิ ท รรศการ
อย่างเพียงพอเหมาะสม
๕.๖.๔ จัดให้มีการตกแต่งอย่างสวยงาม สอดคล้องกับรูปแบบของนิทรรศการอย่ าง
สร้างสรรค์
๕.7 การตกแต่งสถานที่จัดงาน/เวที/เครื่องเสียง/ฉากหลัง พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.๗.1 กาหนดให้ผู้รับจ้างจัดหาสถานที่ซึ่งเป็นที่ชุมชน ซึ่งสามารถรองรับการจัด ได้
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน พร้อมจัดให้มีเก้าอี้สาหรับผู้มาร่วมงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัว กรณีเป็นสถานที่นอก
อาคารให้จัดหาเต็นท์ครอบคลุมบริเวณการจัดงานอย่างเหมาะสม
5.7.๒ จัดทาเวทีสาหรับกิจกรรมพิธีเปิดงาน การแสดง การประกวด และกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร x 4.8 เมตร พร้อ มฉากเวทีข นาดไม่น้อ ยกว่า 2.4 เมตร x 4.8
เมตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมได้ตามการตกแต่ง โดยกาหนดให้จัดตกแต่งเวที ให้สอดคล้อง
กับธีมงาน สืบสานตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย ซึง่ ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
5.7.3 จั ดหาเครื่ องเสี ยง ไมค์โ ครโฟน ขาตั้งไมค์โ ครโฟน เครื่องขยายเสี ยง พร้อ ม
อุปกรณ์ควบคุมและผู้ควบคุมอย่างเพียงพอ ตลอดกิจกรรม
5.7.4 จัดหาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟพาร์ ไฟ LED ไฟประดับตกแต่งเวทีและบริเวณ
งานให้เหมาะสมสวยงาม
๕.๘ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๘.๑ จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดงาน
๕.๘.๒ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ การรักษา
ความปลอดภัย การจราจรในพื้นที่การจัดงาน และบริเวณที่เข้าสู่การจัดงาน การรักษาความสะอาด หน่วยปฐม
พยาบาล หน่วยดับเพลิง ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดงาน
๕.๘.๓ ดาเนินการประสานงานและบริหารกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕.๙ กิจกรรมการประเมินผล
๕.๙.๑ จัดทาแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เสนอให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาอนุมัติก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ พร้อมจัดเก็บแบบสอบถามผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
๑๐๐ ชุด ในวันดาเนินกิจกรรม รวมทั้ง วิเคราะห์และประเมินผลจากแบบสอบถามเสนอในรูปเล่มสรุปการจัดงาน
และประเมินผลความคุ้มค่าของการจัดงาน
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๖.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ องก าหนดยื นราคาไม่ น้ อยกว่ า ๓๐ วั น ตั้ งแต่ วั นเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๖.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 6๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดเชียงรายให้เริ่มทางาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
กาหนดจัดงานให้แล้วเสร็จภายใน 6๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑(งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 10๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้าง
ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ถูกต้องตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 6๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบและได้ตรวจรับ
งานแล้ว โดยมีเอกสารส่งมอบงาน ดังนี้
1) รู ป เล่ มสรุ ป ผลการดาเนินกิจกรรมตามรายละเอียดขอบเขตของงาน จ านวน 5 เล่ ม
พร้อม DVD จานวน 5 ชุด
2) รูปเล่มสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และวิเคราะห์ผลการดาเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์
จากการจัดกิจกรรม จานวน 5 เล่ม
3) ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดกิจกรรม ในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทั้งหมด บันทึกลงในแผ่น DVD จานวน 5 ชุด
4) ป้ายนิทรรศการสาหรับการจัดกิจกรรม จานวน 3 นิทรรศการ
๙. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน 1,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๑๐. การกากับการดาเนินงานของผู้รับจ้าง
ดาเนิ น การกากับ การด าเนิน งานของผู้ รับ จ้าง โดยคณะกรรมการ/คณะท างานที่จั ง หวั ด
เชียงรายแต่งตั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบก่อนการดาเนินงานจัดทาไม่น้อยกว่า ๓ วัน
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๑๑.๑ ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้จังหวัดจะใช้หลักเกณฑ์การพิจาณาราคาและคุณภาพ
และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและน้าหนักที่กาหนดดังนี้
- ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการกาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐
โดยจังหวัดจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และพิจารณาให้คะแนนจากรูปแบบและความคิด
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ผู้เสนอราคาจัดทาเอกสารนาเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้
(๑) พิจารณาการนาเสนองานครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตงาน
(๒) พิจารณาแนวคิดในการออกแบบ และรูปแบบที่เสนอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดงานและมีความคิดสร้างสรรค์ (Concept)
(๓) พิจารณาการเสนอรายละเอียดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม แพร่หลาย
สถานที่ตั้ง/จุดติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แผนการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
(๔) พิจารณาจากความพร้อมและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา
(๕) พิจารณาข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน ดังนี้
หัวข้อ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก
ความสาคัญ
(๑๐๐ คะแนน)

๑.

พิจารณาการนาเสนองานครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน

๓๐

๒.

พิจารณาแนวคิดในการออกแบบ และรูปแบบที่เสนอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของ
การจัดงานและมีความคิดสร้างสรรค์ (Concept)

๓๐

๓.

พิจารณาการเสนอรายละเอียดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม แพร่หลาย
สถานที่ตั้ง/จุดติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แผนการ
ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์

๒๐

๔.

พิจารณาจากความพร้อมและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา

๑๐

๕.

ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

๑๐

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอด้านเทคนิค จะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
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ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะไม่รั บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่
จังหวัดเชียงรายกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและ
ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 จังหวัดเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดเชียงราย
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ จังหวัดเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
จังหวัดเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๖.6 จังหวัดเชียงราย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดเชียงราย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัดเชียงราย จะให้ผู้ ยื่ น ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอสามารถ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด
เชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดเชียงราย

- 11 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัดเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ ามี การกระท าที่ เข้ าลั กษณะผู้ ยื่ นข้ อเสนอที่ ชนะการประกวดราคาหรื อที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๑๒. การประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของงานจ้างตลอดระยะเวลา
การดาเนินงานตามขอบเขตงานจ้างนี้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดย
ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
หรือแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกาหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๑๓. อัตราค่าปรับ
ค่าปรั บ ตามแบบสั ญญาการจ้างจะกาหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง
ตามสัญญา
๑4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
(ในวันและเวลาราชการ) ดังนี้
สถานที่ติดต่อ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
- ทางไปรษณีย์ส่ง ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน (พัสดุ) เลขที่ ๒๐๙ หมู่ ๑ ตาบลป่าอ้อดอนชัย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57๐00
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข 05๒-029๒๑๑
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

