ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ : การจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการรักษาความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สานักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย –
กาแพงเพชร องค์การบริหารหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง : (ราคาอ้างอิง) ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สานักพิมพ์โรงนาบ้านไร่
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นายประครอง สายจันทร์ รักษาการ ผจก.อพท.๔
๕.๒ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์นรินทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ

ลาดับ

รายการ

ราคา

รวมเงิน

๑.

ค่าเก็บรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล

๑๕,๐๐๐ บาท

๑๕,๐๐๐

๒.

ค่าออกแบบ ๑๒ ยก

๑,๕๐๐ บาท

๑๘,๐๐๐

๓.

ค่าออกแบบปก

๓,๐๐๐ บาท

๓,๐๐๐

๔.

ค่าตรวจบูรฟ ๑๒ ยก

ยกละ ๕๐๐ บาท

๖,๐๐๐

๕.

ค่าผลิตหนังสือขนาด A ๕ (๒๑x๑๔.๕)
เซนติเมตร จานวน ๑๙๖ หน้า รวมปก ๔สี
กระดาษปอน ๘๐ ปกกระดาษอาร์ต ๒๓๐ เข้า
เล่มไสสันกาว จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๑๑๒.๗๙ บาท

๑๑๒,๗๙๐

รวมเงิน

๑๕๔,๗๙๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๐,๘๓๕.๓๐

รวมทั้งเงินสิ้น

๑๖๕,๖๒๕.๓๐

ข้อกำหนดกำรจ้ำง (Term of Reference : TOR)
กำรจัดพิมพ์หนังสือคู่มือกำรรักษำควำมปลอดภัยสำหรับนักท่องเทีย่ ว
__________________________________________________________________
๑. หลักกำรและเหตุผล
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย – กาแพงเพชร เป็นพื้นที่เมืองมรดกโลกที่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยือนเป็นจานวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งในปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ประมาณ ๒ ล้านคน
สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกที่อยู่ในภาวะถดถอย รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศในช่วงผ่านมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยหลายประเทศขาดความเชื่อ มั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางมายัง แหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ
ประกอบข่าวการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทาให้นักท่องเที่ยวบางส่วน
หรือบางประเทศยกเลิก หรือ เปลี่ยนโปรแกรมการท่ องเที่ ยวมายัง ประเทศไทย รวมทั้ง พื้นที่ พิเ ศษอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กาแพงเพชรด้วย
ดัง นั้น เพื่ อ เป็น การเรียกความเชื่อ มั่ นในการเดิน ทางมาเยื อนแหล่ง ท่ องเที่ ยวของประเทศไทยจาก
นักท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องมีองค์ความรู้ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง การเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจทั กษะในการรัก ษาความปลอดภัยเบื้องต้ นให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลุม่ เป้าหมายได้รับรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
๓. กลุ่มเป้ำหมำย
๓.๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
๓.๒ ประชาชนในพื้นที่พิเศษ
๓.๓ อาสาสมัครและเครือข่ายอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว
๔. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กาแพงเพชร
๕. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือคู่มือกำรรักษำควำมปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมี
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน ดังนี้

๕.๑ แผนกำรดำเนินงำน
๕.๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ แบ่งเป็นขั้นตอนการดาเนินงานของ
หนังสือแต่ละเรือ่ ง เช่น การรวบรวมและเรียบเรียงเนือ้ หา การออกแบบ การจัดพิมพ์ โดยจัดส่งให้ อพท.
ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้ อพท. รับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ดาเนินงาน
๕.๑.๒ จัดทาร่างสารบัญ เพื่อให้เห็นถึงหัวข้อต่างๆ ของเนือ้ หาที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก อพท.
๕.๒ กำรรวบรวมข้อมูล
ผู้รบั จ้างจะใช้วิธีการใดๆ ก็ตามเพื่อรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษา การ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ แต่ละหัวข้ออาจจะใช้วิธีการทีเ่ หมือนหรือต่างกันออกไปก็ได้
๕.๓ กำรเรียบเรียงเนื้อหำหนังสือ
๕.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเรียบเรียงเนือ้ หาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ น่าติดตาม เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเนื้อหาให้ อพท . ให้ข้อคิดเห็นในการดาเนินการแก้ไข กระทั่งให้ความเห็นชอบ แล้วจึง
ดาเนินการด้านการออกแบบและจัดพิมพ์
๕.๓.๒ เนื้อหาของหนังสือจะต้องได้รบั การตรวจพิสูจน์อักษรภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายหลัง
การจัดวาง layout รูปเล่มหนังสือที่ผ่านความเห็นชอบจาก อพท. หรือก่อนการจัดพิมพ์
๕.๓.๓ ดาเนินการร่างเนื้อหาคานาให้แก่ผู้อานวยการ อพท . เพื่อเสนอให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
๕.๓.๔ นอกจากเนื้อหาของหนังสือแล้ว เนื้อหาที่เป็นองค์ประกอบของหนังสือ เช่น ผูเ้ ขียน
บรรณาธิการ ผู้ออกแบบ ผู้จัดพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ รวมถึง ประโยค วลี ที่สาคัญ หรือน่าสนใจ สาหรับหน้าต่างๆ
ของหนังสือ ผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนินการด้วย
๕.๔ กำรออกแบบหนังสือ และกำรจัดพิมพ์
๕.๔.๑ การออกแบบและจัดพิมพ์หน้าปกจะต้องส่งเสริมให้หนังสือมีคุณค่า
๕.๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องนาเสนอตัวอย่างงานออกแบบ หรือร่างงานออกแบบส่งให้ อพท. ให้ความ
เห็นชอบก่อนการดาเนินการออกแบบทั้งเล่ม ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการออกแบบแล้วเสร็จจะต้องส่งให้ อพท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดพิมพ์
๕.๔.๓ จานวนหน้าของแต่ละเรื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน้ายกพิเศษ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องอาจมีความ
จานวนหน้าต่างกันได้ขึ้นกับปริมาณเนื้อหา
๕.๔.๔ จัดพิมพ์สสี่ ี โดยเฉพาะหน้าที่มีภาพประกอบ หรือหน้าเปิด ส่วนหน้าเนื้อหาที่ไม่มี
ภาพประกอบอาจเป็นสีเดียวก็ได้
๕.๔ ๕ ใช้เทคนิคการเข้าเล่มที่ทาให้หนังสือมีความแข็งแรง
๕.๔.๖ จัดพิมพ์หนังสือคู่มอื การรักษาความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว ภาษาไทย อย่างน้อย
๑,๐๐๐ เล่ม
๖. งบประมำณ
๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๗. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
๘. หลักเกณฑ์ในกำรจัดจ้ำง
ดาเนินการตามข้อบังคับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยวิธีตกลงราคา
๙. ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง
๙.๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ อพท. ภายใต้การดาเนินงานบนฐานความรู้
ความเชี่ยวชาญในอันที่จะจัดทาผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และ
คุ้มค่ากับงบประมาณ
๙.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งงานตามข้อกาหนดของ อพท. ระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ หากผลงานไม่สมบูรณ์ให้ผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามข้อกาหนดของ อพท.
๙.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งชิ้นงานทั้งหมดแก่ อพท. ตามข้อตกลง
๙.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ นอกเหนือจากที่ตกลงไว้กับ อพท. ในระหว่างการ
ดาเนินงาน ผู้รบั จ้างต้องแจ้งและได้รบั ความเห็นชอบจาก อพท. ก่อนดาเนินการ
๙.๕ หากมีการเลื่อนการดาเนินงานออกไปโดยเหตุสุดวิสัย ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รบั จ้างจะต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเองจะเรียกร้องจาก อพท.
มิได้
๙.๖ ผู้รบั จ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผูร้ ับจ้างนามาใช้ปฏิบัติงานตามสัญญา
๙.๗ ผลจากการดาเนินการตามขอบเขตการดาเนินงาน ข้อ ๕ รวมถึงสิ่งที่ได้จากการตกลงว่าจ้างให้
ผู้รับจ้างดาเนินการนั้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อพท. ห้ามผู้รับจ้างนาไปดาเนินการใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อพท. เป็นลายลักษณ์อักษร
๑๐. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
๑๐.๑ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย หรือห้างร้าน ที่ประกอบอาชีพ
หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับงานจ้างดังกล่าว
๑๐.๒ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนและจัดทาหนังสือ
๑๐.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ ทิ้งงานตามระเบียบราชการ หรือห้าม
ติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคา
๑๐.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันยื่นเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุ คคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่ อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓) ผู้เสนอราคาที่ได้รับ การเลือกและทาสัญญากับ อพท. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร
๑๑. เงื่อนไขกำรยื่นข้อเสนอ
ผู้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งจั ด ท าหนั ง สือ น าส่ ง เพื่ อ ยื่ นข้ อ เสนอโครงการ (น าเรี ย น ประธาน
คณะกรรมการตกลงราคา) โดยจัดทาเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ แยกเป็น ๓ ซอง คือ ๑) เอกสารหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้เสนอ ๒) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และ ๓) ข้อเสนอด้านราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑๑.๑ เอกสำรหลักฐำนคุณสมบัติของผู้เสนอ ต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ต้นฉบับ ๑ ชุดและ
ส าเนาจ านวน ๓ ชุ ด โดยผู้ เ สนองานต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานคุณ สมบั ติ ข องนิ ติ บุค คล ผลงานและ
ประสบการณ์ของนิติบุคคลพร้อมหลักฐานรับรองผลงาน ดังนี้
๑) ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ที่ผ่านมา
๒) ในกรณีผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล ที่กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ (อายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจาก
วันยื่นเสนอราคา) หนังสือบริคณห์สนธิ สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผูเ้ สนอราคางานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๔) ในกรณีที่ผเู้ สนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะผูร้ ่วม
ค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณีที่ผเู้ ข้าร่วม
ค้าของฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ ิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผูร้ ่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน ๒)
๕) กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ต้องมีหลักฐานรับรอง
๖) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๑๑.๒ ข้อเสนอด้ำนเทคนิค ต้นฉบับ ๑ ชุดและสาเนาจานวน ๓ ชุด ซึ่งจะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ตามขอบเขตของการดาเนินงานที่ ได้ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้ที่ ผู้รับ จ้างจะต้องจัดทาข้อเสนอแนวคิดที่ เ ป็นไปตาม
ขอบเขตของงาน แนวทางการดาเนินงาน บุคลากรผู้รับ ผิดชอบ ขั้นตอนปฏิบัติง านและระยะเวลาการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน ตลอดจนผู้รับผิดชอบและปริมาณงานที่รับผิดชอบประกอบข้อเสนอ
๑๑.๓ ข้อเสนอด้ำนรำคำ ต้นฉบับ ๑ ชุดและสาเนาจานวน ๓ ชุด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก และ
ค่าใช้จ่ายย่อยอื่นๆ โดยจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบงานให้ อพท.
๑๒. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
อพท. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านเทคนิคและเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดการจ้าง ในการพิจารณาคัดเลือกมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้
๑๒.๑ ในการเสนอราคาครัง้ นี้ อพท. จะตัดสินด้วย รำคำรวม
๑๒.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานข้อเสนอโครงการไม่ถูกต้อง
หรือ ไม่ ค รบถ้ วน คณะกรรมการตกลงราคาจะไม่ รับ พิ จ ารณาราคาของผู้เ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เ ป็ น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ อพท. เท่านั้น
๑๒.๓ พิจารณาผู้เสนอราคาที่ยื่นข้อเสนอสอดคล้องกับขอบเขตงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
ความเหมาะสมด้านเทคนิคความเหมาะสมด้านผลงานและประสบการณ์ของบุคลากร/นิติบุคคล เพื่อให้ได้ผู้รับ
จ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนามาพิจารณาข้อเสนอด้านราคา
๑๒.๔ พิจ ารณาข้อ เสนอด้านความคุ้ม ค่าของราคา โดยไม่เ กิ นวงเงินงบประมาณ จากนั้นจึง
พิจารณาประสบการณ์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นลาดับต่อไป
๑๓. กำรส่งมอบงำนและกำรเบิกจ่ำยเงิน
อพท. จะชาระเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อมีการส่งมอบงาน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขการชาระเงินดังนี้
งวดที่ ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐ ตามมูลค่าในสัญญาเมื่อผู้รบั จ้างส่งมอบงานแผนการดาเนินงานตามข้อ
๕.๑ ให้ อพท. ให้ความเห็นชอบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒ เบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ ตามมูลค่าในสัญญาเมือ่ ผูร้ ับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๒ ๕.๓ และ
๕.๔.๑ ๕.๔.๒ ๕.๔.๓ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓ เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ ตามมูลค่าในสัญญาเมื่อผูร้ ับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔.๔ ๕.๔.๕
และ ๕.๔.๖ ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
๑๔. ข้อสงวนสิทธิ์
๑๔.๑ อพท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการเสนอ
ราคาโดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ อพท. เป็นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของอพท. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง อพท. จะพิจารณายกเลิก
การเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดย
ไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๑๔.๒ อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ทีจ่ ะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ อันมีผลทาให้ต้องลดวงเงินทีจ่ ะจ้าง ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมมิได้

๑๔.๓ อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณยัง
ดาเนินการไม่เรียบร้อยหรือเหตุใดก็ตาม โดยผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก อพท. ไม่ได้ทั้งสิ้น และ
หากการคัดเลือกครัง้ นี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม อพท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ของผู้
เสนอราคาทั้งสิ้น
๑๔.๔ อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบริษัทที่จะดาเนินงานกับบริษัทใดบริษัทหนึง่ หรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึง่ ก็ได้ในดุลพินจิ ของ อพท. และถือว่าบริษทั หรือหน่วยงานที่ได้รบั คัดเลือกนั้นเป็นทีส่ ิ้นสุด บริษัท
หรือหน่วยงานอื่นๆ จะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง อพท. มิได้
๑๔.๕ อพท.ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่ความเสียหายนั้นมีสาเหตุมาจากเหตุ
สุดวิสัยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
๑๔.๖ การจัดจ้างในครัง้ นี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้เมือ่ อพท. ได้รบั
งบประมาณแล้ว กรณีที่ไม่ได้รบั งบประมาณหรือเหตุใดก็ตาม อพท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดจ้างครั้งนี้ และ
ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเ์ รียกค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
๑๕. อัตรำค่ำปรับ
กรณีผรู้ ับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนดไว้ได้ ผู้รบั จ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้างตามสัญญา จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กาแพงเพชร (อพท.๔)

