
 

 

 

ประกาศ จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง สอบราคาจ้างด าเนินกจิกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 

 
              จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย 
Chiangrai Art Festival 2017 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 50๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงาน    
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

           ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  8 ธันวาคม ๒๕๕9  ถึงวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่
เวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา ๑๖.3๐ น. ณ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ๖๓๒ หมู่ ๓ ต าบล
ริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 ธันวาคม  ๒๕๕9 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
๖๓๒ หมู่ ๓ ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 
19 ธันวาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา ๑๖.3๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cots.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๕๐๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 

(นางสาวปราณปริยา  พลเยี่ยม) 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 

                        



 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง   
เลขที ่ 2/๒๕60 

สอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 
ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย 
ลงวันที ่ 8  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

...................................................... 
                 จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรม 
เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕   

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า   
500,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 



                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้าม)ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชี    
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                               (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                               (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน   
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 



                               ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 9๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
 ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017   
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ 2/๒๕60" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่        
8 ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงาน  
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓) 
                               เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                               ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ   
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓) ในวันที ่20 ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลั ดกระทรวง
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้                  



                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี ้กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อกรมเท่านั้น  
                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา 
ของกรม 
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                               (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือกรม มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรม
จะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้



  ๖. การท าสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่  
สอบราคาได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 
๓ วัน ท าการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสอืค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบรษิัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
    งวดงานที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งแผนการ
ปฏิบัติงาน ร่างรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รูปแบบ (Theme) ของการจัดงาน และรายละเอียดข้อมูล
ต่างๆ ครบถ้วน ภายใน 7 วันท าการหลังลงนามในสัญญาจ้าง  
                       งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 90 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินกิจกรรม ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  
                  ๘. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ เดือน นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงาน จ้าง ครั้งนี ้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 
                               การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 แล้วเท่านั้น 
                       ๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง 
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
 



                               (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                               (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ร่าง- 
รายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of References : TOR) 

สอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 
------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล  

แนวคิดการสร้างจังหวัดแห่งศิลปะขึ้นในประเทศไทย โดยน าร่องที่จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรกสู่ 
“เชียงรายเมืองศิลปะ” นั้น คือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองโดยใช้กระบวนการ
ทางศิลปะ ปลุกเร้าให้เกิดกระแสการสร้างภาพรวมทั้งทางกายภาพและอารมณ์ร่วมของผู้คนในจังหวัดเชียงราย 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันเป็น
รากฐานในการต่อยอดทางความคิดซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย และเป็นกลไก
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน แนวทางพัฒนาดังกล่าวจึงต้องประกอบด้วย นโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนภูมิภาคและความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือผลักดันเข้าสู่วาระ
จังหวัดและระดับชาติต่อไป 

หนึ่งในแผนที่จะน าทางเชิงกลยุทธ์ไปสู่ “เชียงรายเมืองศิลปะ” ได้คือ การจัดงาน “เทศกาล
ศิลปะเชียงราย”(Chiang Rai Art Festival) ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น และเป็น
แนวทางท่ีทุกภาคส่วนสามารถให้ความร่วมมือได้ เพราะศิลปะคืองานสร้างสรรค์ที่อยู่ร่วมกับสังคมในทุกมิติ 
การบริหารจัดการเมืองที่ดีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา โดยใช้ศิลปะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน ภายใต้ความมุ่งมั่นของ
ศิลปินเชียงรายทุกแขนง ที่พร้อมกันสร้างโอกาสและผลักดันให้ประชาชนในเชียงรายเกิดการมีส่วนร่วมและหัน
มาร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองเชียงรายสู่การเป็นเมืองที่มีความสุนทรียะและสร้างสรรค์
เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เป็นเมืองศิลปะอย่างครอบคลุมทุกมิติจากการท างานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาค
ส่วน และเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้เกิดต้นแบบเมืองศิลปะ สร้าง
ความเข้าใจ มองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม พร้อมเชื่อมโยงบูรณาการ การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย คือพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถวัดติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของแผนงานได้จริงว่าจะเข้าถึงประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัด
เชียงราย  

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวระยะยาวในจังหวัดเชียงรายมากขึ้น 
๒.๒  เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงรายให้เพิ่มมากขึ้น 
๒.๓ เพ่ือเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเป้าหมายภายในภูมิภาค รวมถึง

สร้างเครือข่ายด้านการตลาด ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการของจังหวัด 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะอย่างครอบคลุมทุกมิติจากการท างานแบบ

บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
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๒.๕ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างศิลปิน ไม่ว่าจะเป็น

ศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินรุ่นใหญ่ ศิลปินในพื้นที่ รวมถึงศิลปินที่มาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศ 
3.กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๑  นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
๓.๒  ประชาชนทัว่ไปผู้ประกอบการ หรือวิสาหกิจชุมชนภาคเอกชนที่ด าเนินกิจกรรม  เกี่ยวเนื่องดา้น

การท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาและผู้สนใจผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

4. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างจัดงานและมีประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมประเภทเดียวกัน 
  2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
  4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง
ครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ  
      5.1 ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย          
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      5.2  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ 
      5.3  ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากรประจ า ซึ่งท างานกับบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ป ี
สามารถแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม จบการศึกษา
ขั้นต่ าในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นที่ยอมรับ อาทิ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการศิลปวัฒนธรรม สาขา
การจัดการพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
 7. ผู้เสนอราคาจะต้องสามารถแสดงหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากพิพิธภัณฑ์บ้านด าเชียงราย 
หรือ สถานที่อ่ืนซึ่งใช้เป็นที่จัดงานและได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการจัดงาน 

5. รายละเอียดและเงื่อนไขของงานจ้าง 
     ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องด าเนินการดังนี้ 
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 5.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
๕.๑.1 ออกแบบธีมงาน วางแผนงานจัดงาน ควบคุมงาน และรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

1) ออกแบบและจัดรูปแบบนิทรรศการ การแสดงผลงานในภาพรวมของการจัดงาน รวมทั้ง
แผนงาน รายละเอียดการจัดงานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา  

2) จัดทีมผู้ควบคุมการจัดงาน ล าดับพิธีการ เวที แสง สี เสียง และจัดรูปแบบพิธีเปิด  
การจัดงานภาพรวมให้เหมาะสมต่อการจัดงาน และน าเสนอรูปแบบต่อคณะกรรมการ 

๕.1.๒ จัดให้มเีวที แสง สี เสยีง จ านวน 2 วัน  
1) จัดให้มีเวทีการแสดง พร้อมแสง สี  เสียงและสื่อต่างๆ ที่จ าเป็น โดยให้มีเวทีการแสดง

ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘x๗.๒ เมตร  
2) จัดให้มีระบบเสียงที่สามารถรองรับผู้ชมได้ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ คน ในพ้ืนที่โล่งกลางแจ้ง 

พร้อมไมค์โครโฟนส าหรับการจัดแสดงดนตรี ไม่น้อยกว่า 10 ชุด 
3) จัดให้มีระบบแสงไฟ LED PAR ไม่น้อยกว่า ๖๐ ดวง  ระบบแสงไฟ Follow light 

ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด และน าเสนอเอฟเฟคท่ีจ าเป็นต่อการแสดงไม่น้อยกว่า 1 อย่าง 
๕.1.๓ ออกแบบและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบการจัดงาน ประกอบด้วย 

1) ออกแบบและจัดท าหนังสือแนะน างาน Bulletin ส าหรับแจกผู้เข้าร่วมงานขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า ในขนาดที่เหมาะสม และสวยงาม มีเนื้อหาที่สามารถถ่ายทอด
เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายได้ดี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม 

๒) ออกแบบและจัดท าธงญี่ปุ่น J-Flag ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x๑.๖ เมตร เพื่อติดตั้งตาม
สถานที่ต่างๆ ที่ใช้จัดงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด  

๓) ออกแบบและจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 จ านวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ แผ่น 
โดยเสนอวัสดุ กระดาษ รูปแบบต่อคณะกรรมการพิจารณา 

๕.1.๔ ออกแบบและจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
๑) ออกแบบและจัดท าป้าย Street Cut-out หรือ ป้ายธง Hanging Flag ที่สามารถแสดง

ให้เห็นการจัดงาน ใช้เผยแพร่ เชิญชวนขนาดตามความเหมาะสม จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ชุด 

๒) จัดท าป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดงานขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 จุด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

3) จัดท าสคริปท์และบันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ความยาวไม่น้อยกว่า 
๓๐ วินาที จ านวน ๑ ชุด พร้อมส่งออกเผยแพร่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 
๓ สถานี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

4) จัดท ากิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์ Art Troop แนะน าการจัดงาน โดยใช้อุปกรณ์ ป้าย 
และสัญลักษณ์เชิญชวน โดยมีคนร่วมขบวนเดินประชาสัมพันธ์ไปในสถานที่ราชการ
และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๕ คน  

5) ออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบของสื่อโฆษณางานและเผยแพร่ทางจอ LED ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน  
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๕.1.๕ จัดให้มกีารแสดงพิธีเปิด และการแสดงภายในงาน ณ สถานที่จัดงาน ดังนี้ 

1) จัดให้มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง และ/หรือ ดนตรีร่วมสมัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีจ านวนนักดนตรีรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน และแสดงจ านวน    
ไม่น้อยกว่า ๒ รอบการแสดง 

๒) จัดให้มีการแสดงด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปะการแสดงล้านนาและประยุกต์ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๔ ชุดการแสดง รวมจ านวนผู้แสดงทุกชุด ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

3) จัดให้มีการแสดงผลงานของศิลปินในสถานที่จัดงานและสถานที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
จัดงานที่เหมาะสม โดยให้มีผลงานของศิลปินที่เข้าร่วมการแสดงผลงานรวมกันไม่น้อยกว่า 
๒๐ คน 

๔) จัดให้มีการแสดงพิธีเปิด ไฮไลท์การเปิดงาน จัดท ากิมมิคที่ได้รับความเห็นชอบต่อการ
ตัดพิธีเปิดและเชิญประธานเปิดงานพร้อมรับรองด้วยของว่างและเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ชุดในวันเปิดงาน โดยรปูแบบการเปิดงานให้น าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 

 5.๒ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.2.1 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
5.2.2 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ การรักษา

ความปลอดภัย การจราจรในพ้ืนที่การจัดงาน และบริเวณที่เข้าสู่การจัดงาน การรักษา
ความสะอาด หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยดับเพลิง ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดงาน 

5.2.3 ด าเนินการประสานงานและบริหารกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.3 กิจกรรมการประเมินผล 

5.3.1 จัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ   
5.3.2 จัดเก็บแบบสอบถามผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด ในวันด าเนินกิจกรรม 
5.3.3 วิเคราะห์และประเมินผลจากแบบสอบถามเสนอในรูปเล่มสรุปการจัดงาน 

 5.4 การสรุปผลการด าเนินงาน 
5.4.1 ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ว่าจ้างภายใน 6๐ วัน 

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการจัดงาน  
5.4.2 สรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร จ านวน ๓ ฉบับ และรูปแบบดีวีดี (DVD) จ านวน

ไม่น้อยกว่า ๕ ชุด 
๖. การเสนอราคา 

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

(2) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการก าหนดการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน  
     ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือก าหนดเวลาแล้วเสร็จ จ านวน 
9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
การแบ่งงวดงานการจ่ายเงินโดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด 

  งวดงานที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งแผนการจัดงาน 
ร่างรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รูปแบบ (Theme) ของการจัดงาน ภายใน 7 วันท าการ หลังลงนาม
ในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบและได้ตรวจรับงานแล้ว 
                     งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 90 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วน 
ถูกต้องตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบและได้
ตรวจรับงานแล้ว 

9. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 
       เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 จ านวน 1,0๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

10. การก ากับการด าเนินงานของผู้รับจ้าง 
       ด าเนินการก ากับการด าเนินงานของผู้รับจ้าง โดยคณะกรรมการ/คณะท างานที่จังหวัดเชียงรายแต่งตั้ง   
โดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 11.๑ ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ ทั้งนีจ้ังหวัดจะใช้หลักเกณฑ์การพิจาณาราคาและคุณภาพและคุณสมบัติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและน้ าหนักที่ก าหนดดังนี้ 
 -  ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30  
 - คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 70 
 โดยจังหวัดจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค พิจารณาให้คะแนนจากรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ผู้เสนอราคาจัดท าเอกสารน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้   

๑) พิจารณาการน าเสนอในส่วนของรูปแบบแนวคิดการจัดงานที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคข์องโครงการและมีความน่าสนใจ 

2) พิจารณาการน าเสนอสถานที่และรูปแบบกิจกรรมการแถลงข่าวที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ 
3) พิจารณาการน าเสนอเวทีการแสดงและระบบแสง สี เสียง น่าสนใจและสร้างสรรค์ 
4) พิจารณาการน าเสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะได้น่าสนใจและสร้างสรรค์ 
5) พิจารณาข้อเสนออ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ความพร้อมและประสบการณ์ของผู้เสนอ

ราคา 
6) พิจารณารูปแบบธีมงาน สื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ถ่ายทอดอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมของเชียงรายได้ 
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ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน  ดังนี้ 

หัวข้อ หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
น้ าหนักความส าคัญ 

(๑๐๐ คะแนน) 
1 พิจารณารูปแบบธีมงาน สื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์

ถ่ายทอดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมของเชียงรายได้ 
30 

 
2 พิจารณาด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามข้อก าหนดการพิจารณาข้างต้น 30 
3 ข้อเสนออ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ความพร้อมและประสบการณ์ของ

ผู้เสนอราคา 
1๐ 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอด้านเทคนิคจะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 
12. การประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
นับถัดจากวันที่จังหวัดฯ ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

1๕. อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาการจ้างจะก าหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา 
 
 


