
 

 

 

ประกาศ จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง สอบราคาจ้างด าเนินกจิกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

(จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) 
 
              จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,00๐,๐๐๐.๐๐ 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 ่ 3/๒๕60 

สอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
(จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) 

ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย 
ลงวันที ่ 8  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

...................................................... 
 
                 จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด าเนินสอบราคาจ้าง
ด าเนินกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
บนสื่อประชาสัมพันธ์) 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 มีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,๐๐๐.๐๐ บาท 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
                  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 15๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
 ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างด าเนินกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์
สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร  
สอบราคา เลขที ่3/๒๕60" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่
เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓) 
                               เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 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 าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง
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 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรม
จะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได ้คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
 
 



                       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 4 งวด ดังนี้ 
    งวดงานที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งแผน 
การประชาสัมพันธ์ ออกแบบป้ายโฆษณา และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการผลิต ภายใน 7 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง 
    งวดงานที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการผลิต
แผ่นป้ายโฆษณา และติดตั้งแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
    งวดงานที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการเผยแพร่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
                       งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการเผยแพร่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 



                  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 7 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 าเนินกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
(จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) 

------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล  

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที่ยว  เนื่องจากเป็นประตู 
สู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านต่างๆ ในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) สามารถพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนาน 
สิบสองปันนา) , สหภาพพม่า และเวียดนาม ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และกรอบความร่วมมือการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน เพ่ือขยายช่องทางน านักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย หรือท าธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกันกับกลุ่ม
ประเทศต่างๆ อันจะมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว (GDP) ของจังหวัด และรายได้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายต่อไปโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ได้มุ่งให้ทุกจังหวัดได้กระตุ้นส่งเสริม
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ สองล้านล้านบาท ภายในปี  ๒๕๖๐  จังหวัดเชียงรายจึงได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีฤดูการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลายโครงการทั้งจากส่วนงานของรัฐบาล ท้องถิ่นและเอกชน 

เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในภาพรวม และเป็น
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น จึงให้จัดท าสื่อเผยแพร่การท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่บนถนนเข้าและออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ 
ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางของประเทศไทยมีทั้งนักท่องเที่ยวไทยและ
ต่างประเทศเดินทางเข้าออกในปริมาณสูง ข้อมูลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี 
งบประมาณ ๒๕๕๘ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารใช้บริการ ๕๒,๓๘๔,๒๑๗ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๖๖ 
เที่ยวบิน ๓๑๐,๘๗๐ เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๑๒ ขณะที่ท่าอากศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ มีผู้โดยสาร 
๒๘,๕๘๙,๓๑๒ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔๗.๗๕ และมีเที่ยวบิน ๒๑๔,๘๐๙ เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๒.๗๔ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์ ของจังหวัดเชียงราย 
๒.2 เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ได้รับทราบข้อมูลผ่านสื่อโฆษณา 
2.3 เพ่ือสร้างความมั่นใจผ่านสื่อโฆษณาขนาดใหญ่ ท าให้นักท่องเที่ยวตระหนักและเข้าใจว่า

การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายน่าสนใจ มีหน่วยงานของทางราชการคอยก ากับดูแลในหลายๆ ด้าน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑  บุคคลหรือคณะบุคคลขององค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมทั้งประชาชน

ทั่วไป 
๓.๒  นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเดินทางเข้าออกกรุงเทพมหานครผ่าน

ทางท่าอากาศยานสวุรรณภูมิหรือท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
3.3 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้า-ออก ทางท่าอากาศยานสวุรรณภูมิหรือท่าอากาศ

ยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

4. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างจัดงานและมีประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมประเภทเดียวกัน 
  2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
  4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ครั้งนี้ 
(การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายบิลบอร์ดหรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ  
      5.1 ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย          
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      5.2 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐ 
      5.3 ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

5. รายละเอียดและเงื่อนไขของงานจ้าง 
     ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องด าเนินการดังนี้ 
 5.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

๕.๑.1 การออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาของสื่อโฆษณา เพ่ือให้คัดเลือกจัดพิมพ์ส าหรับติดตั้งบนป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ ตามขนาดที่ทางผู้ประสงค์เสนอราคาเสนอเข้ามาพิจารณา 
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๕.1.2 จัดหาพื้นที่และติดตั้งป้ายโฆษณา ขนาดไม่น้อยกว่า สูง ๑๐ เมตร x กว้าง ๓๐ เมตร และ

จัดให้มีไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๑๐ ดวง โดยตัวป้ายโฆษณาต้องตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที ่ระหว่าง
ศูนยก์ลางกรุงเทพฯ เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
กรุงเทพฯ ทั้งขาเข้า หรือ ขาออก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยต้องให้เหตุผลที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ทั้งนี้ ต้องด าเนินการติดตั้งป้าย
โฆษณา ไม่น้อยกว่า 150 วัน 

 5.2 การสรุปผลการด าเนินงาน 
5.4.1 ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ว่าจ้างภายใน 3๐ 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 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการก าหนดการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน  
     ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ จ านวน 15๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
การแบ่งงวดงานการจ่ายเงินโดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 
งวดงานที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งแผนการประชาสัมพันธ์ 

ออกแบบป้ายโฆษณา และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการผลิต ภายใน 7 วันนบัถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 งวดงานที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการผลิตแผ่นป้าย

โฆษณา และติดตั้งแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

 งวดงานที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการเผยแพร่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการเผยแพร่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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9. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 
       เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 จ านวน 2,0๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)  

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 40  
 - คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 60 
 โดยจังหวัดจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค พิจารณาให้คะแนนจากรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ผู้เสนอราคาจัดท าเอกสารน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้   

๑) พิจารณาการน าเสนอในส่วนของรูปแบบแนวคิดการจัดงานที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการและมีความน่าสนใจ 

2) พิจารณาการน าเสนอสถานที่ตั้งของป้ายและทิศทางการรับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 
3) พิจารณาข้อเสนอเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ความพร้อมและประสบการณ์ของ

ผู้เสนอราคา 
4) พิจารณาการน าเสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะได้น่าสนใจและสร้างสรรค์ 
 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน  ดังนี้ 

หัวข้อ หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
น้ าหนักความส าคัญ 

(60 คะแนน) 
1 

พิจารณาแนวคิดการจัดงานที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
20 

 
2 พิจารณาด้านรูปแบบการด าเนินกิจกรรม ตามข้อก าหนดการพิจารณาข้างต้น 30 
3 ข้อเสนออ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ความพร้อมและประสบการณ์ของ

ผู้เสนอราคา 
1๐ 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอด้านเทคนิคจะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
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12. การประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
นับถัดจากวันที่จังหวัดฯ ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

1๕. อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาการจ้างจะก าหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา 
 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................. ประธานกรรมการ 
             (นายเสริมศักดิ์  วงศ์วิเศษ) 

 
      ลงชื่อ.............................................  กรรมการ 
                       (นางนิรัติศัย  ร่มไทรย์) 

 
      ลงชื่อ.............................................  กรรมการ 
            (นางสาวขนิษฐา  แจ่มน่าน) 
 

 
 


