
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง   สอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
Chiangrai Coffee – Tea & Green Food Festival 2016 

------------------------------------------------- 
  จังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด ำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
จังหวัดเชียงรำย  Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016      

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 750,000.- บาท 

 2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงาน    
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13  มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 24  มิถุนายน 2559   
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  (ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ชั้น 3)  ต าบลริมกก  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  และก าหนดเปิดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่  24   มิถุนายน  2559   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  
632 ม.3  ต าบลริมกก  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชยีงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น  3)    ใน
วันที่  13   มิถุนายน  2559   ถึงวันที่  24   มิถุนายน  2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30  
น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cost.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 
150192         ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  13   มิถุนายน  2559                                                        
 

                                          ลงชื่อ    
(นางสาวปราณปริยา  พลเยี่ยม) 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
                                          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 



 

 

เอกสาร สอบราคาจ้าง  เลขที ่  ๒/๒๕๕๙ 
สอบราคาจ้างด าเนินกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวดัเชียงราย                                           

Chiangrai  Coffee - tea & Green Food Festival  ๒๐๑๖ 
ตามประกาศ จังหวดัเชียงราย 
ลงวนัที ่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
...................................................... 

                 จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "กรม" มีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งด าเนินกิจกรรม      
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย  Chiangrai  Coffee-tea & Green Food Festiva 2016   ณ บริเวณ
หา้งเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจา้ง 
                       ๑.๔ แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                               (๑) หลกัประกนัสัญญา 
                               (๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 
                               (๓) หลกัประกนัผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                               (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
                               (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                               (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  

                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ี สอบราคาจา้ง 
                       ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  



                       ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
 เวน้แต่รัฐบาล ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                       ๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 
๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมเช่ือถือ 
                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                               (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                       (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคุม(ถา้มี)และบญัชี    
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                               (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                               (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด   
เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่
เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
                               (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                               (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                               (๑) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  



(๓) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้
ชดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการ
ขดูลบ ตกเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุก
แห่ง 
                       ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการจา้งเหมาใหค้รบถว้น   
ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้ง
ตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคา
รวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
                               ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
                       ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแลว้เสร็จไม่เกิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนั
ลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากกรมใหเ้ร่ิมท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยืน่ซอง สอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและ เขา้ใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคา ตาม
เง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง   ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจา้งด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย Chiangrai 
Coffee-tea & Green Food Festival ๒๐๑๖ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา  เลขท่ี๒/๒๕๕๙" ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี ในวนัท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย เลขท่ี ๖๓๒ หมู่ ๓ 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย (ศาลากลางจงัหวดัเชียงราย ชั้น ๓) 
                               เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซอง สอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ตามขอ้ ๑.๕ (๑) ณ วนั
ประกาศ สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซอง 
ใบเสนอราคา 



 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือ     
ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่
คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
                               ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการ   
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวง
ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของ
ปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือก ดงักล่าวขา้งตน้ ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย เลขท่ี ๖๓๒ หมู่ ๓ 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย (ศาลากลางจงัหวดัเชียงราย ชั้น ๓) ในวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป  
                               การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่ง
ยิง่ และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้                 
                  ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา คร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ซอง สอบราคา ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการฯจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือท่ีผดิแผก
ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  
                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับเอกสาร สอบ
ราคา ของกรม 



                               (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึง
อยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                               (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือ
ช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้
                       ๕.๔ ในการตดัสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา หรือกรม มีสิทธ์ิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู ้
เสนอราคาได ้กรมมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกตอ้ง 
                       ๕.๕ กรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้ง
กรมจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นตน้  
                               ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได ้คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้
เช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจา้ง ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได ้กรมมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ ๔.๕ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ กรมมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก
ดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ้ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
                               ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้
 
 



 
๖. การท าสัญญาจ้าง 
                       ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบักรม
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจา้งท่ี สอบราคา ได ้ใหก้รมยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ดงัต่อไปน้ี 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่
เกิน ๓ วนั ท าการ 
                       ๖.๓ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ สอบ
ราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดงัน้ี 
                               งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน ทั้งหมดให้ แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีด าเนินงานใหส้ะอาดเรียบร้อย 
                  ๘. อตัราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ ๑๗ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 
                  ๙. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                       ผูช้นะการสอบราคา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ ๑ เดือน นบัถดัจากวนัท่ีกรมไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้
ดงัเดิมภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 



 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงาน จา้ง คร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                               การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งจาก เงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้เท่านั้น 
                       ๑๐.๒ เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม สอบราคา
จา้ง แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้ง
น าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี  
                               (๑) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                               (๒) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                       ๑๐.๓ ผูเ้สนอราคาซ่ึงกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดดงัระบุไว ้ในขอ้ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ กรมสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของส านกังาน อยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหวา่งระยะเวลาการด าเนินงานผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบ
ไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 



-ร่าง- 
รายละเอยีดขอบเขตของงาน (Term of References : TOR) 
การจัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วจังหวดัเชียงราย 
Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016 

------------------------------------------------  
1. หลกัการและเหตุผล  
  จงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการเกษตรและการท่องเท่ียว  เน่ืองจากเป็น
ประต ูสู่ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจท่ีสามารถเช่ือมโยงการคา้การลงทุน และการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นต่างๆ              
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS) จึงเป็นโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวสู่การเป็นศูนยก์ลาง          
การท่องเท่ียวในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS) ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (มณฑลยนูาน สิบสองปันนา) , สหภาพพม่า และเวียดนาม ทั้งทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ   
และกรอบความร่วมมือการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน เพื่อขยายช่องทางน านกัท่องเท่ียวเขา้สู่ประเทศไทย  
หรือท าธุรกิจท่องเท่ียวร่วมกนักบักลุ่มประเทศต่างๆ อนัจะมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว (GDP) ของ
จงัหวดั  และรายไดข้องผูป้ระกอบการวิสาหกิจท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายต่อไปโดยการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการส่งเสริมวฒันธรรมและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  
  นอกจากน้ี นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล  ไดมุ้่งให้ทุกจงัหวดัไดก้ระตุน้
ส่งเสริมการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้ได ้ สองลา้นลา้นบาท ภายในปี  2560  จงัหวดัเชียงรายจึงได้
ก าหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวให้มีฤดูการท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ตามโครงการเปิด
ประตู เช่ือมโยงการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN ข้ึน  โดยการปรับปรุงและพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวหลกัเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น ในกลุ่ม GMS และ ASEAN (Chiang-Rai Gateway) ท่ีมุ่งการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์     ทางการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นและการสร้างเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว
ใหม ่เช่ือมต่อกบัเส้นทางการท่องเท่ียวหลกั 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นทาง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มุ่งเนน้แหล่ง
ท่องเท่ียวน ้ าพุร้อน สปา นวดแผนไทย สมุนไพร  อาหารเพื่อสุขภาพ  กอล์ฟ  เส้นทางการท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ศิลปวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ   มุ่งเน้นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม บา้นศิลปิน พระธาตุ 9 จอม  วิถีชีวิตชนเผา่  และเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์/เชิงเกษตร       
ท่ีมุ่งเนน้การท่องเท่ียวตามเส้นทางริมโขง ถนนกาแฟ ถนนชา Coffee & Tea Road จากดอยชา้ง - ดอยวาวี - 
ดอยตุง - ดอยแม่สลอง  แม่สาย ผาฮ้ี และการท่องเท่ียว  ผาตั้ง  ภูช้ีฟ้า  ภูช้ีดาว  เป็นตน้   
                  จงัหวดัเชียงรายยงัมีปัญหาช่วงฤดูการท่องเท่ียวสั้น  โดยมีฤดูการท่องเท่ียวปีละ 5 เดือน ระหวา่ง
เดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน  ประกอบกับแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง ยงัขาดการบริหารการจดัการ
ท่องเท่ียว     ท่ีเหมาะสม และขาดการเช่ือมต่อเส้นทางการท่องเท่ียวสู่ระดบันานาชาติ รวมถึงปัญหาจาก
นกัท่องเท่ียวจีน          ท่ีเดินทางผา่นเส้นทาง R3A อ าเภอเชียงของ ในเชิงรุก - รับ ทางจงัหวดัเชียงรายยงัขาด
ความรู้ ความเขา้ใจทางดา้น 



พฤติกรรมนักท่องเท่ียว และส่ือ เคร่ืองมือในการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ จึงได้ด าเนินโครงการเปิด
ประตเูช่ือมโยงการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภายในจงัหวดั สู่การท่องเท่ียวนานาชาติ โดยการขบัเคล่ือนขบวนการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของทุกภาคส่วนร่วมกนั  
  จงัหวดัเชียงราย มีท าเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย      
และเป็นพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต ้ตามกรอบความร่วมมือ อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS)  มี
ศกัยภาพเป็นประตูเช่ือมโยงกลุ่มประเทศจีน, พม่า, สปป.ลาว โดยเส้นทาง R3A และเส้นทาง R3B  มี
สนามบินนานาชาติ ท่าเรือเชียงแสน และโครงข่ายถนน 4 ช่องทางจราจรเช่ือมสะพานขา้มแม่น ้ าโขงแห่งท่ี 4 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจงัหวดัเชียงราย จะตอ้งเร่งด าเนินการ เปิดเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงการท่องเท่ียวใน
ประเทศกบัประเทศ ในอนุภูมิภาค  ภายในปี 2559  เพื่อสร้างโอกาสให้กบั ผูป้ระกอบการ  และประชาชน 
ในการบริหารจดัการ     และส่งเสริมการท่องเท่ียว ตลอดจนการคา้และการลงทุน เพื่อให้จงัหวดัเชียงราย  
เป็นประตูสู่การท่องเท่ียวสากลในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงและ ASEAN อีกทั้งยงัมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวจีน  ท่ี
หลัง่ไหลเขา้มาผา่นเส้นทาง R3A        เป็นจ านวนมาก จากการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา จากผูป้ระกอบการ 
ภาครัฐ และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ    เห็นควรให้มีส่ือและสร้างความเข้าใจด้านการท่องเท่ียว  
โดยเฉพาะ การขบัข่ียานพาหนะ และพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงมารยาทต่างๆ ใหแ้ก่นกัท่อง  เท่ียวชาวจีน 

2. วตัถุประสงค์ 
1. เป็นเวทีระดมแนวคิด เสริมทกัษะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั แก่เกษตรกรและ 

ผูป้ระกอบการชา กาแฟ  
2. เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์กาแฟ ชา ของจงัหวดัเชียงราย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งขวางมากข้ึน  
3. เพื่อแสวงหาความร่วมมือสนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันากาแฟ ชา ของประเทศ และในกลุ่มอาเซียน 
4. เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างเครือข่ายทางการคา้ การตลาด  
5. สร้างความโดดเด่น จุดขายให้กาแฟจังหวดัเชียงราย เป็นแหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์  เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม   
6. พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม กาแฟ ชา รองรับการแข่งขนัใน

เวทีการคา้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
7. เพื่อเผยแพร่ใหผู้บ้ริโภค กลุ่มเป้าหมาย ไดท้ราบถึงศกัยภาพและเทคโนโลยีในการผลิตกาแฟ /ชา    

ของจงัหวดัเชียงราย และเป็นการสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ 
8. เป็นศูนยก์ลางด้านขอ้มูลข่าวสารของธุรกิจ / อุตสาหกรรมกาแฟ ชา แบบครบวงจร และเป็น

ช่องทางให ้เกษตรกร / ผูป้ระกอบการ ไดพ้บกนั  
 
 



3.กลุ่มเป้าหมาย 
1. บุคคลหรือคณะบุคคลขององคก์รและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ประชาชนทัว่ไปผูป้ระกอบการ หรือวสิาหกิจชุมชนภาคเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรม  เก่ียวเน่ืองดา้น

การเกษตร และอุตสาหกรรมและ Logistics กาแฟ / ชา  
3. เพื่อเป็นเวทีระดมแนวคิด เสริมทกัษะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัแก่เกษตรกรและ

ผูป้ระกอบการชา กาแฟ  
4. เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์กาแฟ ชา ของจงัหวดัเชียงราย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งขวางมากข้ึน  
5. เพื่อแสวงหาความร่วมมือสนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันากาแฟ ชาของประเทศและในกลุ่ม

อาเซียน 
6. เพื่อเพิ่มช่องทาง สร้างเครือข่ายทางการคา้ การตลาด  
7. สถาบนัการศึกษา  
8. เกษตรกร / ผูซ้ื้อ/ นกัลงทุนจากต่างประเทศ 

4. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 1. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง 
 2. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียน
ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 
 4.  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 5. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีสอบราคาจา้งคร้ังน้ี              
(การจดันิทรรศการและแสดงสินคา้และบริการหรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง)  ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่   750,000.- บาท    
และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการ    ส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีจงัหวดัเช่ือถือ  
      5.1 ตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย         

ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

      5.2  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือ

จดัจา้งภาครัฐ 



      5.3  ตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมี
มูลค่า ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

5. รายละเอยีดและเงื่อนไขของงานจ้าง 
     ผูป้ระสงคเ์สนอราคาตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
 5.๑ ด าเนินการจัดกจิกรรมตามโครงการประกอบด้วย  
  (๑) กิจกรรมแถลงข่าว  
  (๒) กิจกรรมจดับูธแสดงสินคา้กาแฟ ชา และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (๓) กิจกรรมการจดันิทรรศการกระบวนการผลิต  ศกัยภาพ  ความเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ         
                          และการแปรรูป ชา กาแฟ  และการสาธิต  

(4) กิจกรรมการจดัเตรียมเวทีการแข่งขนัและระบบแสง สี เสียง เวทีการแข่งขนั 
  (5)  กิจกรรมการแข่งขนับาริสตา้ชิงถว้ยรางวลัผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย 

  (6) กิจกรรมการแข่งขนับาร์เทนเดอร์  ประเภทมอกเทล  
  (7) กิจกรรมการแข่งขนัการท าอาหารพื้นเมืองภาคเหนือและอาหารฟิวชัน่ 
   (8) กิจกรรมการแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้
  (9) กิจกรรมการแข่งขนัจดัโต๊ะอาหาร  ห้องอาหาร และจดัเล้ียง 
  (10) กิจกรรมการแข่งขนัเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  (11)  กิจกรรมการแข่งขนัปูเตียง 
  (12) กิจกรรมการแข่งขนัขบวนกองเชียร์ (พาเหรด) 
  (13) กิจกรรมเสวนาวชิาการ 
   (14) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (๑5)  กิจกรรมการประเมินผล  
  (๑6) การสรุปผลการด าเนินงาน 

 5.๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ผูป้ระสงคเ์สนอราคาตอ้งน าเสนอรายละเอียดการจดังาน“Chiangrai Coffee-Tea &  

Green Food Festival  2016” เสนอต่อ   ผูว้า่จา้งในรูปแบบขอ้เสนอทางเทคนิค  ดงัน้ี 
5.2.1 กจิกรรมแถลงข่าว 

(๑) จดัให้มีงานแถลงข่าว โดยเชิญผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงราย  หัวหน้าส่วน
ราชการบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือมวลชนมาร่วมงาน โดยประสานงาน
กบัส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย ในการออกหนงัสือเชิญ 

(2) จดัหาสถานท่ีจดัแถลงข่างการจดังานจ านวน 1 คร้ัง  โดยใช้สถานท่ีในการจดั
งานแถลงข่าวท่ีจงัหวดัเชียงราย/กรุงเทพมหานคร  โดยประสานงานกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย 



(3) จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ีให้มีความเหมาะสมและสวยงาม เช่น โต๊ะ
ลงทะเบียน  เวทีแถลงข่าวท่ีเหมาะสม  จดัหาท่ีนัง่ของผูเ้ขา้ร่วมงานและผูแ้ถลงข่าวอยา่งเพียงพอ ฯลฯ  โดย
เสนอใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณาคดัเลือกในรูปเล่มขอ้เสนอทางเทคนิค 

(4) จัดให้มีการลงทะเบียนงานแถลงข่าว และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าจุด
ลงทะเบียน     ไม่นอ้ยกวา่ 2  คน 

(5) จดัใหมี้พิธีกรท่ีมีช่ือเสียงด าเนินรายการแถลงข่าวบนเวที  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑ 
คน  

(6) จดัใหมี้การแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังาน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑ ชุด 
(7) จดัใหมี้อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับแขก วไีอพี ไม่นอ้ยกวา่  10 ชุด 
(8) จดัให้มีอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมให้เพียงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน  ไม่นอ้ยกว่า 

30 ชุด 
(9)  จดัให้มีของช าร่วยหรือของท่ีระลึกในการแถลงข่าว  จ  านวนไม่นอ้ยกว่า  30  

ชุด 
(10) บนัทึกการแถลงข่าวการจดังานและประชาสัมพนัธ์ทางส่ือวทิยหุรือ

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน (ทั้งน้ีใหป้ระสานกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงรายในการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ)  

 5.2.2 กจิกรรมจัดบูธแสดงสินค้ากาแฟ ชา และธุรกจิทีเ่กี่ยวข้อง  
(1) น าเสนอแนวคิดและรูปแบบของการจดับูธแสดงและจ าหน่ายสินคา้ภายในงาน      

ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงาน  
(2) ออกแบบก าหนดโซน และจัดวางผ ังบูธแสดงและจ าหน่ายสินค้าของ

ผูป้ระกอบการ 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 บูธ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3x3 เมตร 

(3) จดัเตรียมบูธแสดงและจ าหน่ายสินคา้ โดยแต่ละบูธอาจมีการจดัวางท่ีแตกต่าง 
หรือสัดส่วนท่ีไม่เท่ากนักไ็ด ้พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อาทิ 

- ผนงักั้นหรืออุปกรณ์ท่ีติดตั้งไว ้เพื่อบ่งบอกอาณาเขตของแต่ละบูธ  ป้าย 
ช่ือแสดงบูธ  เพื่อก าหนดโซนและท่ีตั้งของแต่ละร้านคา้ 
     -  สปอตไลทส่์องป้าย  

- หลอดฟลูออเรสเซนตภ์ายในบูธ  
- โตะ๊ พร้อมเกา้อ้ี  
- ปลัก๊ไฟ 



    (4) ตกแต่งพื้นท่ีบริเวณท่ีจัดบูธจ าหน่ายสินค้า แสดงนิทรรศการผลงานของ
หน่วยงานและผูป้ระกอบการ และพื้นท่ีบริเวณโดยรอบของการจดังาน   ในภาพรวมให้เหมาะสม สวยงาม 
เป็น Theme เดียวกนั 

(5)  ประสานเชิญผูป้ระกอบการ ชา กาแฟ  เขา้ร่วมแสดงและจ าหน่ายสินคา้ 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 ราย 

ทั้งน้ีผูรั้บจา้งสามารถปรับเปล่ียนอุปกรณ์มาตรฐานได ้ตามท่ีผูว้า่จา้งเห็นชอบ           
โดยอิงแนวคิดและรูปแบบการจดังานเป็นหลกั ซ่ึงผูรั้บจา้งจะตอ้งช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัผูว้า่จา้งทุกคร้ัง
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

5.2.3  กจิกรรมการจัดนิทรรศการกระบวนการผลติ  ศักยภาพ  ความเป็นเอกลกัษณ์พเิศษ         
และการแปรรูป ชา กาแฟ  และการสาธิต       

    (1) จดัและตกแต่งพื้นท่ีส าหรับจดันิทรรศการ  
- แสดงถึงท่ีมาของกาแฟ ตั้งแต่สายพนัธ์ เกษตรกรผูป้ลูก พื้นท่ีปลูก  

ความเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ การแปรรูป โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและสังคม  
- จดัแสดงและชิมสุดยอดกาแฟ จาก 9 ดอยของจงัหวดัเชียงราย 5 แหล่ง 

ผลิตชาของจงัหวดัเชียงราย และแหล่งปลูกกาแฟท่ีดีท่ีสุดของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ผลงานและการ
สาธิตของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ และค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

- จดัและตกแต่งพื้นท่ี น าเสนอเทคโนโลยีด้านนวตักรรมการผลิต การ
แปรรูปท่ี 

ผูป้ระกอบการ หรือเกษตรกร สามารถน าไปต่อยอดในการเพิ่มศกัยภาพการผลิต จากสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน โดยประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้จะมาจดันิทรรศการแสดงผล
งาน  

- จดัใหมี้โตะ๊หรือเคาน์เตอร์ และเกา้อ้ี ส าหรับใหบ้ริการค าปรึกษาแนะน า 
รวมทั้งจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น พร้อมจดัท าป้ายช่ือในแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละส่วน 
                (2)  จดัพื้นท่ีส าหรับเจรจาธุรกิจ ระหวา่งผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และผู ้
ซ้ือ/      ผูส่้งออก รวมไม่นอ้ยกวา่ 4 จุด โดยแต่ละจุดตอ้งจดัท่ีนัง่ส าหรับการเจรจาธุรกิจ โดยตอ้งประสาน
และจดัท าหนงัสือเชิญชวนนกัธุรกิจ นกัลงทุน ผูผ้ลิต ผูส่้งออก ผูป้ระกอบการ เกษตรกร เพื่อให้มาร่วมงาน
และสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ 
 
 
 
 



5.2.4 กจิกรรมการจัดเตรียมเวทกีารแข่งขันและระบบแสง สี เสียง เวทกีารแข่งขัน 
(๑) จดัท าเวทีและฉากหลงั พร้อมตกแต่งเวทีให้มีความเหมาะสม และสวยงามเพื่อ

รองรับ 
กิจกรรมการแข่งขนัต่างๆ  และสอดคลอ้งกบัการจดังาน  โดยประสานรายละเอียดขนาดเวทีและรายละเอียด
พื้นท่ีกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย  
                             (๒) จดัให้มีระบบไฟฟ้า ระบบแสง สี เสียง ในการจัดกิจกรรมการแสดงอย่างเพียงพอ     
ทั้งบนเวที และบริเวณท่ีจดักิจกรรมทั้งหมด 

(๓) จดัให้มีเจา้หน้าท่ีควบคุมและก ากบัดูแลเวทีการแสดงให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน 

(๔) จดัให้มีจอโปรเจคเตอร์/จอ LED  บริเวณเวทีการแข่งขนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๓ x ๒ 
เมตร จ านวน  1  จอ 

(๕) จดัให้มีระบบถ่ายท าวิดีโอ (OB) พร้อมช่างภาพถ่ายภาพบนเวที เพื่อแสดงข้ึน
จอโปรเจคเตอร์ 

(6) จดัใหมี้พิธีกรท่ีมีความสามารถส่ือสารทั้งภาไทยและภาษาองักฤษ  ท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัด าเนินรายการบนเวทีตลอดการจดักิจกรรม  ทั้ง 3 วนั  จ  านวน  2  คน  

(7) จดัใหมี้เกา้อ้ีส าหรับผูม้าร่วมงาน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓๐๐ ตวั 
(8) จดัใหมี้ไมคไ์ร้สายคุณภาพดีส าหรับผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  ไม่นอ้ยกวา่  10 ตวั 

5.2.5  กจิกรรมการแข่งขันบาริสต้าชิงถ้วยรางวลัผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงราย 
          (1)  จดัสถานท่ีการแข่งขนัตามรูปแบบมาตรฐาน WBC (2016-WBC-Rules and  

Regulations) 
 (2) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนั  อยา่งนอ้ย  2 ชุด  ดงัน้ี 
  -  เคร่ืองชงกาแฟขนาด 2 หวักรุ๊ป 
  -  เคร่ืองบดกาแฟ 

(3) จดัใหมี้การแข่งขนัตามกฎการแข่งขนัมาตรฐาน WBC Rules and Regulations   
2016  
 

 (4) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นการแข่งขนั   
บาริสตา้ จ  านวนไม่น้อยกวา่ 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสมาคมกาแฟและชาไทย  หรือ
สมาคมบาริสตา้แห่งประทศไทย  โดยผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการ
อาทิ  ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกัโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
   (5) จดัท าถว้ยรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนัท่ีสวยงามเหมาะสม  จ านวน  1  ใบ 



(6) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนับาริสตา้  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศบาริสตา้  จ  านวน  30,000 .- บาท 
 -  รางวลัรองชนะเลิศบาริสตา้อนัดบั 1  จ  านวน 15,000.-  บาท 
 -  รางวลัรองชนะเลิศบาริสตา้อนัดบั 2  จ  านวน  10,000.-  บาท 
 -  รางวลัชมเชยบาริสตา้ จ  านวน 2  รางวลั  รางวลัละ  5,000.- บาท 
 -  รางวลัชนะเลิสเอสเปรสโซ่  จ  านวน  4,000.-  บาท 
 -  รางวลัชนะเลิศกาแฟนม  จ  านวน  4,000.-  บาท 
 - รางวลัชนะเลิศ SIS (Signature)  จ  านวน  4,000.-  บาท 
 (7) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนับาริสตา้  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศบาริสตา้  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศบาริสตา้อนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศบาริสตา้อนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัชมเชยบาริสตา้ จ านวน  2 ฉบบั 
 -  รางวลัชนะเลิสเอสเปรสโซ่  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัชนะเลิศกาแฟนม  จ านวน  1 ฉบบั 
 - รางวลัชนะเลิศ SIS (Signature)  จ  านวน  1 ฉบบั 
(8) ด าเนินการประสานเชิญผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายเพื่อมอบถว้ยรางวลัและลง 

นามในประกาศนียบตัรโดยประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 
5.2.6 กจิกรรมการแข่งขันบาร์เทนเดอร์  ประเภทมอกเทล  
          (1)  จดัสถานท่ีการแข่งขนัตามรูปแบบมาตรฐาน  
 (2) จดัเตรียมอุปกรณ์และวสัดุท่ีจ  าเป็นในการแข่งขนัใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้แข่งขนั  

ดงัน้ี 
  -  เชคเกอร์ผสมเหลา้   350  ซีซี  (Shaker) 
  -  ท่ีกรองค็อกเทล Julep  Strainer STR-J 
  - ถว้ยตวงเหลา้สแตนเลส 25/33  หรือ จิกเกอร์ (Jiger) 
  -  เขียง,มีด,ถงัน ้าแขง็ 
  -  น าผลไมช้นิดต่างๆ  น ้าทบัทิม 
  -  ผลไมต้ามฤดูกาล  

        - มะนาว 
  -  คีบ 
  -  ไมค้นเหลา้ 
  -  น ้าเช่ือม 



 (3) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญ จ านวนไม่นอ้ย
กวา่  

5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลยั   
ราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงราย  และสมาพนัธ์สมาคมชมรม       
นกับริหารการอาหารและเคร่ืองด่ืม  แห่งประเทศไทย  โดยผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   

(4) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนับาร์เทนเดอร์  ประเภทมอกเทล  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศมอกเทล  จ านวน  5,000 .- บาท 
 -  รางวลัรองชนะเลิศมอกเทล  อนัดบั 1  จ  านวน 3,000.-  บาท 
 -  รางวลัรองชนะเลิศมอกเทล  อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  บาท  
 (5) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนับาร์เทนเดอร์  ประเภทมอกเทล  

ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศมอกเทล  จ านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศมอกเทลอนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศมอกเทลอนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั  
(6) ด าเนินการประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายลงนามในประกาศนียบตัรโดย 

ประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 

5.2.7 กจิกรรมการแข่งขันการท าอาหารพืน้เมืองภาคเหนือและอาหารฟิวช่ัน  
 ก าหนดให้จัดการแข่งขัน  2  ประเภทได้แก่ 

(1) การแข่งขนัประกอบอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ 

(2) การแข่งขนัประกอบอาหารฟิวชัน่ 

5.2.7.1  การแข่งขันประกอบอาหารพืน้เมืองภาคเหนือ 
(1)  ผูเ้สนอราคาตอ้งน าเสนอรายการอาหารท่ีแสดงถึงวฒันธรรมการรับประทาน  

อาหารพื้นเมืองภาคเหนือและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปเพื่อใชใ้นการแข่งขนั  จ  านวน 3 รายการ  อาทิ  แกงแคไก่  แกง
โฮะ๊  ลาบเหนือ  เป็นตน้   

(2)  จดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนัใหเ้หมาะสมและมีระบบความปลอดภยัอยา่ง 
เพียงพอ  เช่นอุปกรณ์การดบัเพลิง 

(3) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนัให้เพียงพอกบัผูเ้ขา้แข่งขนั   อาทิ   
มีด เขียง หมอ้  กระทะ  ทพัพี  ตะหลิว  ถว้ยชาม  เตาแก๊ส  ถุงมือ  ฯลฯ  
 



(4) จดัเตรียมวตัถุดิบในการแข่งขนัตามรายการท่ีน าเสนอในขอ้ (1)  ใหเ้พียงพอ 
กบัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  โดยใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด  ปลอดภยั  ไร้สารเคมีปนเป้ือน 

(5) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญ จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยั   ราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงราย  และสมาพันธ์
สมาคมชมรมนักบริหารการอาหารและเคร่ืองด่ืม  แห่งประเทศไทย  โดยผูรั้บจา้งต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   

(6) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนัอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  จ านวน  5,000 .- บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  อนัดบั 1  จ  านวน 3,000.-  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  

บาท  
 (7) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนัอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  จ านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  อนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  อนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั

  
(8) ด าเนินการประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายลงนามในประกาศนียบตัรโดย 

ประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 
5.2.7.2  การแข่งขันประกอบอาหารฟิวช่ัน 

(1)  จดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนัใหเ้หมาะสมและมีระบบความปลอดภยัอยา่ง 
เพียงพอ  เช่นอุปกรณ์การดบัเพลิง 

(2) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนัให้เพียงพอกบัผูเ้ขา้แข่งขนั   อาทิ   
มีด เขียง หมอ้  กระทะ  ทพัพี  ตะหลิว  ถว้ยชาม  เตาแก๊ส  ถุงมือ  ฯลฯ  

(3) จดัเตรียมวตัถุดิบในการแข่งขนัตามรายการท่ีน าเสนอในขอ้ (1)  ใหเ้พียงพอ 
กบัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  โดยใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด  ปลอดภยั  ไร้สารเคมีปนเป้ือน 

(4) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญ จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยั   ราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงราย  และสมาพนัธ์
สมาคมชมรมนักบริหารการอาหารและเคร่ืองด่ืม  แห่งประเทศไทย  โดยผูรั้บจา้งต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ



ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 (5) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนัอาหารฟิวชัน่  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศอาหารฟิวชัน่  จ  านวน  5,000 .- บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอาหารฟิวชัน่  อนัดบั 1  จ  านวน 3,000.-  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอาหารฟิวชัน่  อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  บาท  
(6) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนัอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศอาหารฟิวชัน่จ านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศอาหารฟิวชัน่อนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศอาหารฟิวชัน่อนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั  
(7) ด าเนินการประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายลงนามในประกาศนียบตัร 

โดยประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 
5.2.8  การแข่งขันแกะสลกัผักผลไม้  

(1)  จดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนัใหเ้หมาะสมและมีระบบความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ   
(2) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนัให้เพียงพอกบัผูเ้ขา้แข่งขนั    
(3) จดัเตรียมวตัถุดิบในการแข่งขนัใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  อาทิ  

แตงโม ฟักทอง  แครอท  แตงกวา  แตงร้านมะเขือเทศ  หวัไชเทา้  พริก  เผอืก  มะเขือ  มะละกอ  แตงโม  เป็น
ตน้ 

(4) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญ จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยั   ราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงราย  และสมาพนัธ์
สมาคมชมรมนักบริหารการอาหารและเคร่ืองด่ืม  แห่งประเทศไทย  โดยผูรั้บจา้งต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   

(5) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศแกะสลกัผกัผลไม ้จ านวน  5,000 .- บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศแกะสลกัผกัผลไม ้อนัดบั 1  จ  านวน 3,000.-  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศแกะสลกัผกัผลไม ้อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  บาท  
(6) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้ ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศแกะสลกัผกัผลไม ้จ านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศแกะสลกัผกัผลไม ้อนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศแกะสลกัผกัผลไม ้อนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั  



(7) ด าเนินการประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายลงนามในประกาศนียบตัร 
โดยประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 

5.2.9  กจิกรรมการแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร  ห้องอาหาร และจัดเลีย้ง 
(1)  จดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนัใหเ้หมาะสมและมีระบบความปลอดภยัอยา่ง 

เพียงพอ   
(2) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนัให้เพียงพอกบัผูเ้ขา้แข่งขนั   อาทิ   

- โตะ๊กลม 1.8 เมตร พร้อมผา้ปูและผา้เสกิร์ต  จ  านวน  6  ชุด 
- โตะ๊ขนาด 0.8 x 1.80 เมตร  พร้อมผา้ปูและผา้เสกิร์ต  จ  านวน  6  ชุด 
- อุปกรณ์เซ็ตอพับนโต๊ะอาหาร 

 (3) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญ จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยั   ราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงราย  และสมาพนัธ์
สมาคมชมรมนักบริหารการอาหารและเคร่ืองด่ืม  แห่งประเทศไทย  โดยผูรั้บจา้งต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   

(4) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศ จ านวน  5,000 .- บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จ านวน 3,000.-  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  บาท  
(5) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนั ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศ จ านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั  
(6) ด าเนินการประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายลงนามในประกาศนียบตัร 

โดยประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

 



5.2.10  กจิกรรมการแข่งขันเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(1)  จดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนัใหเ้หมาะสมและมีระบบความปลอดภยัอยา่ง 

เพียงพอ   
(2) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนัให้เพียงพอกบัผูเ้ขา้แข่งขนั    

    (3) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญ จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยั   ราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงราย  และสมาพนัธ์
สมาคมชมรมนักบริหารการอาหารและเคร่ืองด่ืม  แห่งประเทศไทย  โดยผูรั้บจา้งต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   

(4) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศ จ านวน  5,000 .- บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จ านวน 3,000.-  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  บาท  
(5) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนั ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศ จ านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั  
(6) ด าเนินการประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายลงนามในประกาศนียบตัร 

โดยประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 

5.2.11  กจิกรรมการแข่งขันปูเตียง 
(1)  จดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนัใหเ้หมาะสมและมีระบบความปลอดภยัอยา่ง

เพียงพอ   
(2) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนัให้เพียงพอกบัผูเ้ขา้แข่งขนั   อาทิ   

  -  เตียงขนาด 6 ฟุต  พร้อมผา้ปู  จ  านวน  6  ชุด  
(3) จดัใหมี้คณะกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญ จ านวนไม่ 

น้อยกว่า 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยั   ราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงราย  และสมาพนัธ์
สมาคมชมรมนักบริหารการอาหารและเคร่ืองด่ืม  แห่งประเทศไทย  โดยผูรั้บจา้งต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักโรงแรมค่าอาหาร  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   



(4) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศ จ านวน  5,000 .- บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จ านวน 3,000.-  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  บาท  
(5) จดัท าประกาศนียบตัรส าหรับผูช้นะการแข่งขนั ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศ จ านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1  จ  านวน  1 ฉบบั 
 -  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  จ  านวน  1 ฉบบั  
(6) ด าเนินการประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายลงนามในประกาศนียบตัร 

โดยประสานผา่นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 

5.2.12  กจิกรรมการแข่งขันขบวนกองเชียร์ (พาเหรด) 
(1)  จดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนัใหเ้หมาะสมและมีระบบความปลอดภยัอยา่ง 

เพียงพอ และท าการแข่งขนั  จ  านวน  3 วนั  
(2) จดัหาทีมการแข่งขนั  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  4  ทีม  ทีมละไม่ต ่ากวา่  30   คน  

โดยประสานงานกบัเครือข่ายร้านอาหารและสมาคมโรงแรม หรือ สถาบนัการศึกษา  เพื่อจดัทีมเขา้ร่วมการ
แข่งขนัและร่วมเชียร์ตลอดการจดักิจกรรม    

(3) จดัใหมี้สแตนดเ์ชียร์ท่ีมีความมัน่คงแขง็แรง  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  4  อนั  
 (4) จดัท าเส้ือการแข่งขนั  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 4 สี  สีละ  100  ตวั 

(5) จดัใหมี้คณะกรรมการ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน  โดยประสานคณะกรรมการ 

ตดัสินจากสถาบนัการศึกษาอาทิ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  วิทยาลยัอาชีวะ     
โดยผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการเชิญคณะกรรมการอาทิ  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัโรงแรม
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   

(6) จดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั  ดงัน้ี 
 - รางวลัชนะเลิศ จ านวน  5,000 .- บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จ านวน 3,000.-  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  จ  านวน  2,000.-  บาท 
 -  รางวลัชมเชย  จ านวน  1000.- บาท  
 (7) จดัท าถว้ยรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั ท่ีมีความสวยงามเหมาะสม  จ านวน   

1 ใบ 
   (8) จดัใหมี้อาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัอยา่งเพียงพอ จ านวน  3 
วนั  โดยเนน้วสัดุหุม้ห่อท่ีปลอดภยัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ไม่บรรจุกล่องโฟม) 



5.2.13  กจิกรรมเสวนาวชิาการ 
ก าหนดการเสวนาจ านวน  3  หวัขอ้ดงัน้ี 
1. การเสวนาหวัขอ้ช้ีอนาคตกาแฟไทยในอาเซียน 
2. การเสวนาหวัขอ้ช้ีอนาคตชาไทยในอาเซียน 
โดยผูรั้บจา้งตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
(1)  จดัสถานท่ีใหเ้หมาะสมสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ไม่นอ้ยกวา่ 100  คน   

และด าเนินการจดัเวทีเสวนา  จ  านวนตามเป้าหมายท่ีก าหนด  โดยจดัใหมี้สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก
อยา่งเพียงพอ 

  (2)  ประชาสัมพนัธ์เชิญผูเ้ขา้ร่วมเสวนา (กลุ่มเป้าหมาย)  ไม่นอ้ยกวา่  100  คน  
ประกอบดว้ย  ประชาชน  ผูป้ระกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 

   -  ประชาสัมพนัธ์ในภาพรวม  อาทิ ประชาสัมพนัธ์ผา่น  website 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัท า press Release  ส่งใหส่ื้อมวลชนและเผยแพร่ข่าวการเสวนา 

   -  ประชาสัมพนัธ์เชิงลึก  เพื่อเชิญบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเขา้ร่วมการ
เสวนาไดแ้ก่  การส่งจดหมาย  (Direct Mail)  และการโทรศพัทติ์ดตามเพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมการ
เสวนา 

  (3)  จดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแก่ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาอยา่งเหมาะสมและ
เพียงพอ  จ านวน  100  คน  
   (4)  ประสานงานเรียนเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นท่ี
รู้จกัระดบัประเทศหรือระดบัสากล  ผูป้ระกอบการ  หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการเสวนาในแต่ละหวัขอ้
อยา่งนอ้ยหวัขอ้ละ  3  ท่าน  พร้อมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง  ท่ีพกั ค่าอาหาร  รับรอง  
ของท่ีระลึกหรือค่าตอบแทนเป็นตน้ 

(5) จดัใหมี้การลงทะเบียน พร้อมเจา้หนา้ท่ีประจ าจุดลงทะเบียน ไม่นอ้ยกวา่ 2  คน 
   (6)  จดัท าเอกสารการลงทะเบียนและเก็บขอ้มูลของผูร่้วมการเสวนา 
   (7)  จดัท าเอกสารการลงทะเบียนและเก็บขอ้มูลของผูร่้วมการเสวนา 
   (8)  จดัท ารายงานสรุปผลการเสวนาในลกัษณะรูปเล่มเสนอผูว้า่จา้ง  จ  านวน  5  
ชุด  
                               (9)  จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งนอ้ย  1  คน  เพื่อการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 



5.14  กจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(๑) จดัใหมี้การบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวตลอดการจดังาน 
(๒) จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยั และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ การ

รักษาความปลอดภยั การจราจรในพื้นท่ีการจดังาน และบริเวณท่ีเขา้สู่การจดังาน การรักษาความสะอาด 
หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยดบัเพลิง ใหเ้พียงพอและเหมาะสมต่อการจดังาน 

(๓) ด าเนินการประสานงานและบริหารกิจกรรมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

5.15 กจิกรรมการประเมินผล 
    (๑)  จดัท าแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรม  เสนอให้
ผูว้า่จา้งพิจารณาอนุมติั  ก่อนการจดักิจกรรมไม่นอ้ยกวา่  ๓  วนัท าการ 
   (๒)  จดัเก็บแบบสอบถามผูร่้วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ ชุด  ในวนัด าเนิน
กิจกรรม 
   (๓)  วเิคราะห์และประเมินผลจากแบบสอบถามเสนอในรูปเล่มสรุปการจดังาน 

5.16 การสรุปผลการด าเนินงาน 
          (๑) ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน และจดัท าสรุปผลการด าเนินงานให้ผูว้่าจา้ง
ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดการจดังาน 
          (๒) สรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร จ านวน ๕ ฉบบั และรูปแบบดีวีดี 
(DVD) จ  านวน ๕  ชุด โดยมีส่วนประกอบ ดงัน้ี  
   -  เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน (เอกสารส่งมอบงาน)  
   -  หนงัสือยนืยนัการออกอากาศ พร้อมสปอตโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 
6. การเสนอราคา 

   (๑) ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า ๓๐ วนั นบัแต่วนัเสนอราคา                
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู ้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู ้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ท่ีตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้  
  (๒) ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้าง 
ใหแ้ลว้เสร็จไม่เกิน 60  วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการก าหนดการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน  
    ก าหนดแลว้เสร็จ  จ  านวน  ๖๐ วนั  นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา 

 

 



8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

     ก าหนดจ่ายเงินค่าจา้งเป็น ๑ งวด  ในอตัราร้อยละ ๑๐๐  ของค่าจา้งทั้งหมด  เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังาน
ครบถว้น  ถูกตอ้งตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง  และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุมีมติเห็นชอบ
และไดต้รวจรับงานแลว้   

9. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 
       เงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  1,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น)  

10. การก ากบัการด าเนินงานของผู้รับจ้าง 
       ด าเนินการก ากบัการด าเนินงานของผูรั้บจ้าง โดยคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีจงัหวดัเชียงราย
แต่งตั้ง   โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งรายงานผลการด าเนินงานใหท้ราบก่อนการจดังานไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 

11. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
 11.๑  ในการพิจารณาผูช้นะการเสนอราคาคร้ังน้ีจงัหวดัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือ
ราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้ ทั้งน้ีจงัหวดัจะใชห้ลกัเกณฑ์การพิจาณาราคาและคุณภาพ
และคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  โดยพิจารณาใหค้ะแนนตามปัจจยัและน ้าหนกัท่ีก าหนดดงัน้ี 
 -  ราคาท่ียืน่ขอ้เสนอ (Price) ก าหนดน ้าหนกัเท่ากบัร้อยละ  40  
 - คุณภาพและคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก าหนดน ้าหนกัเท่ากบัร้อยละ 60 
 โดยจังหวัดจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค  พิจารณาให้คะแนนจากรูปแบบและความคิด
สร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  โดยใหผู้เ้สนอราคาจดัท าเอกสารน าเสนอขอ้เสนอทางเทคนิค ดงัน้ี   

(๑) พิจารณาการน าเสนอในส่วนของรูปแบบแนวคิดการจัดงานท่ีสร้างสรรค์สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์    
ของโครงการและมีความน่าสนใจ 

 (2) พิจารณาการน าเสนอสถานท่ีและรูปแบบกิจกรรมการแถลงข่าวท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค ์
 (3) พิจารณาการน าเสนอเวทีการแข่งขนัและระบบแสง สี เสียง เวทีการแข่งขนัท่ีน่าสนใจและ
สร้างสรรค ์

(4) พิจารณาการน าเสนอพิธีกรด าเนินรายการเวทีการประกวดท่ีน่าสนใจและมีช่ือเสียง 
 (5) พิจารณาการน าเสนอรูปแบบการจดับูธแสดงสินคา้กาแฟ ชา และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจ       
              และสร้างสรรค ์
 (6) พิจารณาการน าเสนอรูปแบบการจดันิทรรศการชา กาแฟท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค ์
 (7) พิจารณาการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมการแข่งขนัทุกกิจกรรมท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค ์
 (8) พิจารณาการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมการเสวนาวชิาการท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค ์
 (9) พิจารณาขอ้เสนออ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ความพร้อมและประสบการณ์ของผูเ้สนอ
ราคา 



 

ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในการพจิารณารูปแบบของงาน  ดังนี้ 

หัวข้อ หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
น า้หนักความส าคัญ 
(๑๐๐ คะแนน) 

1 แนวคิดและแผนการด าเนินงานท่ีสร้างสรรคแ์ละน่าสนใจสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

๒๐ 

๒ พิจารณาดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม 
- พิจารณาการน าเสนอการน าเสนอสถานท่ีและรูปแบบกิจกรรมการแถลงข่าวท่ี
น่าสนใจและสร้างสรรค ์
- พิจารณาการน าเสนอเวทีการแข่งขนัและระบบแสง สี เสียง เวทีการแข่งขนัท่ี
น่าสนใจและสร้างสรรค ์
- พิจารณาการน าเสนอพิธีกรด าเนินรายการเวทีการประกวดท่ีน่าสนใจและมี
ช่ือเสียง 
- พิจารณาการน าเสนอรูปแบบการจดับูธแสดงสินค้ากาแฟ ชา และธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค ์
- พิจารณาการน าเสนอรูปแบบการจดันิทรรศการชา กาแฟท่ีน่าสนใจและ
สร้างสรรค ์
- พิจารณาการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมการแข่งขนัทุกกิจกรรมท่ีน่าสนใจและ
สร้างสรรค ์
- พิจารณาการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมการเสวนาวิชาการท่ีน่าสนใจและ
สร้างสรรค ์

๗๐ 

๓ ขอ้เสนออ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค ์ความพร้อมและประสบการณ์
ของผูเ้สนอราคา 

๑๐ 

 

หมายเหตุ : เกณฑก์ารตดัสินขอ้เสนอดา้นเทคนิค  จะคดัเลือกจากผูท่ี้ไดรั้บคะแนนรวมแลว้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
  

 
 
 
 



12. การประกนัความช ารุดบกพร่อง 
 ผูรั้บจา้งตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึน ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1  
เดือน นบัถดัจากวนัท่ีจงัหวดัฯ ไดรั้บมอบงานโดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใช้การไดดี้ดงัเดิม
ภายใน 7  วนั นบัถดัจากวนัท่ีรับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

1๕. อตัราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาการจา้งจะก าหนดเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.10 ของค่าจา้งตามสัญญา 
 
 
 
 


