
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จํากัด 

ประกาศ 

ที   24/2560 

เรือง  เชิญชวนประกวดราคารับจัดทัศนศึกษาประเทศญีปุ่ น  7 วัน  5  คืน 

********************* 
 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั มีความประสงคจ์ดัประกวด

ราคารับจดัทศันศึกษา ตามโครงการทศันศึกษาประเทศญีปุ่น 7 วนั 5 คืน  โดยมีวตัถุประสงค์ เพือให้สมาชิกของ

สหกรณ์ฯ     ไดมี้โอกาสศึกษาวฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศเพือนบา้น    กาํหนดระยะเวลาทศัน

ศึกษาระหว่างวนัที   1  ธนัวาคม  ถึง  7  ธนัวาคม  2560  รวมระยะเวลาเดินทาง  7 วนั  5  คืน  จึงขอเชิญชวนผูส้นใจ

เขา้ร่วมประกวดราคา   โดยมีขนัตอนและกาํหนดการยนืซองประกวดราคา  ดงันี 

 1.  ผู้ทีสนใจเสนอราคา   ติดต่อขอซือซองประกวดราคา    ได ้ ณ  ทีทาํการสหกรณ์ ฯ ฝ่ายธุรการ    ชนั  2   

การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ    เลขที 121 ถนนจกัรเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200    ตงัแต่วนัที     24 – 31   กรกฎาคม   2560 ระหว่างเวลา     08.00 - 15.00  น ในราคาซองละ  200  บาท 

 2. ผูย้นืซองประกวดราคา ตอ้งแยกใบเสนอราคาและเอกสารประกอบออกจากกนั โดยใส่ซองปิดผนึกให ้

เรียบร้อย หา้มมีร่องรอย การฉีกขาดของซอง 

3. สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับพิจารณาผูย้นืเอกสารไม่ถกูตอ้ง และครบถว้น ตามคุณสมบติัในประกาศนี 

 4.  กาํหนดวนัยนืซองประกวดราคาพร้อมทังนําเสนอแผนการเดินทาง  ในวนัที   11  สิงหาคม  2560 ตงัแต่

เวลา  08.00 - 10.00  น.  ปิดรับซองและเปิดซองประกวดราคาในเวลา  10.00  น.   ณ  ห้องประชุมชัน  4    ทีทําการ

สหกรณ์ ฯ เขตวดัเลยีบ  ผู้ทีผ่านการคดัเลอืกเบืองต้น ต้องนําเสนอผลงานและเอกสาร ในวนัที  11  สิงหาคม  2560   

ตงัแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป     และจะประกาศผลผูช้นะการประกวดราคาใหท้ราบต่อไป 

  การตดัสินการประกวดราคาเป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการและถือเป็นอนัสินสุด 
     

ประกาศ  ณ  วนัที   14  กรกฎาคม  2560 

 

 

 (นายสมศกัดิ  ศรีทองวฒัน)์ 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 
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รายละเอยีดการเสนอราคาจดัจ้างบริษัททัวร์ 

ทัศนศึกษาประเทศญปุ่ีน 

ตามประกาศสหกรณ์ฯ ที  24/2560 

ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 

  

ปัจจุบนั  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  มีจาํนวน

มาก  และมีความตอ้งการทศันศึกษาต่างประเทศ   สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไดจ้ดัโครงการทศันศึกษา เป็นประจาํทุกปี   

โดยในปีนี   ไดผ้า่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการแลว้  ให้จดัทศันศึกษาประเทศญีปุ่น    

โดยมีวตัถุประสงคด์งันี.- 

 1.  เพือใหโ้อกาสอนัดีกบัสมาชิกไดเ้ดินทางทศันศึกษาสถานทีสาํคญัต่าง ๆ ในประเทศญีปุ่น  และเรียนรู้

วฒันะธรรมและวิถีชีวติความเป็นอยู ่  ตลอดจนความเจริญกา้วหนา้ของประเทศเพือนบา้น  ซึงถือเป็นประสบการณ์

ทีดี  และเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิตของสมาชิก   

 2. เพือใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ สามารถเขา้ร่วมโครงการไดโ้ดยสหกรณ์ฯ ออกค่าใชจ่้ายส่วนหนึง ให้ก่อนใน

เบืองตน้ และสมาชิกผอ่นชาํระคืนต่อสหกรณ์ฯ ไดใ้นภายหลงั เป็นการช่วยให้สมาชิกซึงมีรายไดน้้อย มีโอกาสได้

ทศันศึกษาต่างประเทศ  โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงทงัหมดในคราวเดียว   

 

ขอบเขตของงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์ในการจดัจา้งบริษทั

ทวัร์จดัทศันศึกษา     โดยมีขอบเขตของงานดงันี.- 

 

1.   รายละเอยีดการเดนิทางทีจะจ้างบริษัททัวร์จดัทัศนศึกษา  

 วนัทีเดินทาง :   ระหว่างวนัศุกร์  1  ธนัวาคม  – วนัพฤหสับดีที  7  ธนัวาคม   2560  (7 วนั 5 คืน) 

 เสน้ทาง  :   กรุงเทพมหานคร – เกาะคิวชู  ฟกูุโอกะ ประเทศญีปุ่น 

       โดยผูรั้บจา้งทาํหนา้ทีกาํหนดโปรแกรมการเดินทางทศันศึกษาตามความเหมาะสม 

       เสนอผูว้่าจา้งพิจารณา 

 พาหนะ  :  1.  เครืองบิน 

    -  สายการบินไทย (TG) 

      2.  รถโดยสารปรับอากาศ 

 จาํนวนผูเ้ดินทาง :  ประมาณ  30 คน 

 ทีพกั  :  โรงแรมระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 

 การจดัหอ้งพกั :  พกัคา้งคืน 5 คืน (พกัคู่)  มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว 

 อาหาร  :  รับรองอาหารผูเ้ดินทางครบทุกมือตลอดการเดินทาง 
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2.  กาํหนดเวลา และเส้นทางทัศนศึกษา 

 2.1   ฟุกุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฝเุท็มมงัหงุ - เมืองยฟุูอิน - เบปปุ - บ่อนรกจิโกกุเมกริุ – โออิตะ 

 2.2   เมืองคิทสุกิ - ปราสาทคิทสุกิ - คุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะโจะไซเอง็  

 2.3   ปราสาทชิมาบาระ - หมู่บา้นปลาคาร์พ - หมู่บา้นภยัภิบติัอุนเซ็น - อุนเซ็นออนเซ็น – นางาซากิ 

 2.4   เกาะเดจิมะ - สวนสนัติภาพ - ศาลเจา้ยโูทกุ - เมืองซาเซโบะ – หมู่บา้นฮอลแลนดเ์ฮา้ส์เท็นบอช 

 2.5  ฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์ – อิสระชอ้ปปิงทียา่นเท็นยนิ 

 2.6   สถานทีท่องเทียว และแหล่งช็อปปิงอืน ๆ ฯลฯ 

 

3.  จาํนวนผู้เดินทาง  

 3.1  สมาชิกและครอบครัวสมาชิกของ  สอฟ. 

 3.2  จาํนวนผูเ้ดินทาง อยา่งนอ้ย  30 + 2  =  32   คน   (กรณีไม่ถึง 15 คนใหย้กเลิก) 

 3.3  สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิทีจะเพิมจาํนวนผูร่้วมเดินทางไดไ้ม่เกิน  60  คน (45 คน +3  คน  และ  60 คน + 

4 คน)  โดยคิดราคาต่อหน่วยเช่นเดียวกนั  หรือนอ้ยกว่าราคาทีปรากฏในใบเสนอราคา ของผูเ้สนอราคาทีชนะการ

ประกวดราคา 

 

4.  อตัราทีเสนอเป็นอตัราทีรวมค่าใช้จ่าย ดังน ี

 4.1   ค่าตวัเครืองบินชนันกัท่องเทียว  เสน้ทางกรุงเทพมหานคร – เกาะคิวชู ฟกูุโอกะ ประเทศญีปุ่น  ทีระบุ

วนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 

 4.2   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 4.3   ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

 4.4   ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 4 ดาว (พกั 2 ท่าน  ต่อหนึงหอ้งคู่)  ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

 4.5   ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถินทีสามารถพดูภาษาไทยได ้1 ท่าน 

 4.6   ค่าทิปต่าง ๆ รวมถึงมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 

 4.7   ค่าบริการยกกระเป๋า 1 ใบ/ 1 ท่าน นาํหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

 4.8   ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

 4.9   ค่านาํดืมวนัละ 1 ขวด บริการระหว่างการเดินทาง 

 4.10  Free Wifi ใหใ้ชบ้ริการฟรีบนรถทวัร์ระหว่างเดินทาง 

 4.11  ค่าเขา้ชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ 

 4.12  ป้ายไวนิลถ่ายรูปสาํหรับคณะเดินทาง 

 4.13  ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7%  (ถา้มี) 

 4.14  ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกนัอุบติัเหตุสูงสุด 1 ลา้นบาท และวงเงิน

ประกนัสุขภาพสูงสุด) 
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5.  เงือนไขอนื ๆ   

 5.1   การเสนอราคา ต่อคน และราคารวม  ในกรณีทีผูเ้สนอราคาต่อคนและราคารวมไม่ถกูตอ้งตรงกนั 

สหกรณ์ฯ จะถือราคาต่อคน  เป็นราคาทีถกูตอ้งเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา   ราคารวมและราคาทีเสนอมานนั จะตอ้ง

ยนืราคาอยูไ่ม่นอ้ยกว่า   90   วนั  นบัแต่วนัทียนืซองประกวดราคา  

 5.2   ผูเ้สนอราคาสามารถยนืใบเสนอราคา ตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบของผูเ้สนอราคาไดอิ้สระ โดย 

ตอ้งแนบ หนงัสือรับรองนิติบุคคลเป็นหลกัฐานในการเสนอราคา   ทีมีอายกุารรับรองไม่เกิน  6  เดือน  ก่อนวนัเปิด

ซองประกวดราคา      สาํเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทียวซึงออกให้โดยทางราชการ      สําเนาใบอนุญาต

มคัคุเทศก ์ และหนงัสือมอบอาํนาจสาํหรับผูม้ายนืเสนอราคาดว้ย 

 5.3  คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ของสหกรณ์ฯ จะพิจารณาผูที้เสนอราคาตาํทีสุดจาํนวน  3  ราย  ก่อน

เงือนไขอืน ทงันี สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคดัเลือกรายใดรายหนึงในจาํนวน ผูที้เสนอราคาตาํทีสุด

ทงั  3  ราย    ทงันี    ผูเ้สนอราคาตาํสุดทงั  3  ราย    อาจไม่ไดรั้บการคดัเลือก หากผูเ้สนอราคากระทาํผิดเงือนไขที

กาํหนด หรือคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ของสหกรณ์ฯ   เห็นว่ามีเงือนไขทีไม่เหมาะสมหรือไม่น่าสนใจ  โดยผู ้

เสนอราคายอมตกลง ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสหกรณ์ฯ 

 5.4  สหกรณ์ฯ  สงวนสิทธิทีจะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาทีทิงงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

สหกรณ์ฯ  และทรงไวซึ้งสิทธิ  ทีจะงดจา้งหรือเลือกจา้งบางส่วน  หรือเลือกจา้งผูเ้สนอราคารายใดรายหนึง  โดยไม่

จาํเป็นตอ้งจา้งจากผูเ้สนอราคาตาํสุดเสมอไป  รวมทงัมีสิทธิทีจะพิจารณายกเลิกการเสนอราคารายการหนึงรายการ

ใดหรือทงัหมดก็ได ้ ทงันี  ผูเ้สนอราคายอมตกลง  ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสหกรณ์ฯ 

 5.5   สหกรณ์ฯ จะทาํการสรุปยอดจาํนวนคนทีจะร่วมโครงการฯ  ก่อนวนัลงนามสัญญา    เพือยืนยนัการ

เดินทางตามโครงการฯ หากจาํนวนคนทีจะร่วมโครงการฯ ไม่ถึง 15 คน สหกรณ์ฯ  ขอสงวนสิทธิ  พิจารณายกเลิก

โครงการฯ 

5.6  ผลการตดัสินของสหกรณ์ฯ  ถือเป็นเด็ดขาด   ผูเ้สนอราคายนิดียอมรับผลการตดัสินนัน ๆ  โดยจะไม่

ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทงัสิน  

 5.7  ผูเ้สนอราคาตอ้ง เขา้ทาํสญัญาว่าจา้งกบัสหกรณ์ฯ ภายในเวลาทีสหกรณ์กาํหนด   หากไม่ดาํเนินการ

ตามกาํหนดเวลาดงักล่าว  จะถือว่าผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้ งงาน  และจะถกูตดัสิทธิโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้  รวมทงัหมดสิทธิ

ในการเสนอราคาในครังอืนๆ ดว้ย 

 5.8  ผูเ้สนอราคา ตอ้งจดัหาผูน้าํทาง (ไกด)์ ทีมีสุขภาพร่างกายทีสมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

เดินทาง 

 

6.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา   

 6.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผูป้ระกอบกิจการธุรกิจท่องเทียว และได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจการ

ท่องเทียวจากทางราชการ  
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 6.2   ผูเ้สนอราคา  ตอ้งมีชือระบุในทะเบียนรับซองประกวดราคาของสหกรณ์ฯ  เท่านัน  จะให้บุคคลอืน

เป็นผูย้ืนเสนอแทนไม่ได้   และต้องไม่เป็นผูที้ถูกระบุชือไวใ้นบัญชีรายชือผูที้ทิ งงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั   หรือรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือ

แลว้   หรือไม่เป็นผูที้ไดรั้บผล    ของการสงัใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 6.3   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั   ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย     เวน้แต่

รัฐบาลของผูเ้สนอราคา    ไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

 6.4   ผูเ้สนอราคา   ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั   ณ   วนัทีทาํการประกวดราคา  หรือไม่

เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง    การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาครังนี 

 6.5    ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า   3   ปี   นบัถึงวนัทียืน

เอกสารประกวดราคา โดยมีทุนจดทะเบียนไม่ตาํกว่า   500,000   บาท  (ห้าแสนบาทถว้น) ผูเ้สนอราคาตอ้งมี

ประสบการณ์ในการรับจดัทศันศึกษา  ประเทศญีปุ่น มาแลว้    โดยตอ้งมีผลงานการจดัทศันศึกษา  ซึงมีผูร่้วมคณะ

ไม่ตาํกว่า  30  คนขึนไป    โดยมีตวัอยา่งผลงานซึงมีมลูค่าไม่นอ้ยกว่า  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถว้น)   พร้อม

หนงัสือรับรองและสาํเนาสญัญาการว่าจา้งจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   จาํนวนอยา่งนอ้ย   1   

สญัญา 

 

7.  กาํหนด วนั เวลา ยนืซอง และเปิดซองการเสนอราคา 

 สอฟ.  กาํหนดใหย้นืซองเสนอราคา  ในวนัศุกร์ที  11  สิงหาคม  2560   ตงัแต่เวลา  08.00 - 10.00  น.  

ณ   อาคารสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั  ชนั 4  วดัเลียบ   เลขที  121  

ถนนจกัรเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศพัท ์ 0-2225-7713  ต่อ  109,120  

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมติดต่อ คุณศิรินาถ  แกว้บริสุทธิ และ คุณสุกญัญา ขนัทอง  โดยผูเ้สนอราคาตอ้งผนึก

ซองใหเ้รียบร้อยก่อนยนืต่อ สอฟ. โดยจ่าหนา้ซองถึงประธานกรรมการฝ่ายการศึกษา กรุณาส่งถึง สอฟ. ไม่เกิน

เวลา  10.00 น. 

 7.1  ซองใบเสนราคาซึงปิดผนึกเรียบร้อย 

 7.2  ซองเอกสารประกอบอยา่งอืน  ซึงอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนี 

  7.2.1  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  โดยผา่นการรับรองจากหน่วยงานราชการมาแลว้ไม่เกิน 6 

เดือน  พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

  7.2.2   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

  7.2.3  สาํเนาใบสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชยแ์ละ  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม (ถา้มี)  พร้อม

รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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  7.2.4  ตวัอยา่งผลงานพร้อมหนงัสือรับรอง (ถา้มี)  หรือสาํเนาสญัญาว่าจา้งงานจากผูว้่าจา้งรายอืน 

ๆ ตามขอ้ (6.5) 

  7.2.5  หนงัสือมอบอาํนาจปิดอาการแสตมป์  พร้อมดว้ยสาํเนา  บตัรผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบ

อาํนาจ  กรณีทีไม่ไดม้ายืนซองดว้ยตวัเอง  โดยผูรั้บมอบอาํนาจจะตอ้งมีอาํนาจลงนามในการตกลงราคาไดด้ว้ย

ตนเอง 

  7.2.6  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) 

8.  การนําเสนอรายละเอยีดการเดนิทาง  ตามโครงการทัศนศึกษาประเทศญีปุ่น   

             ผูเ้สนอราคา ทีผา่นการคดัเลือกจาํนวน    3  ราย ตามขอ้  5 (5.3)    ใหจ้ดัทาํรายละเอียดของการเดินทางเป็น

เอกสารและวีดีทศัน์ นาํเสนอรายละเอียด  การทศันศึกษาต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาในวนัที 11 สิงหาคม  2560    

ตงัแต่เวลา  13.00  น.  เป็นตน้ไป    บริษทัละประมาณ   30   นาที  โดยตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ทุกชนิด  ทีเกียวขอ้งกบั

การนาํเสนอผลงานมาเอง นาํเสนองาน   ณ    อาคารสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง  จาํกดั  ชนั 4  วดัเลียบ โทร.  0-2225-7713  ต่อ 109, 120    คุณศิรินาถ  แกว้บริสุทธิ และ คุณสุกญัญา ขนัทอง   

 

9. หลกัประกนั 

 กรณีที ผูเ้สนอราคา ได้รับการคัดเลือก เป็นผูช้นะการประกวดราคาแลว้  ผูเ้สนอราคาตอ้งวาง

หลกัประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินสด  หรือแคชเชียร์เช็ค สั งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั” โดยขีดคร่อมระบุ  “A/C  PAYEE ONLY”   หรือ หนังสือคาํ

ประกนัของธนาคารภายในประเทศ   ไม่ตาํกว่า  3%  ของจาํนวนเงินทียนืซองเสนอราคาภายใน 3 วนัหลงัจากไดรั้บ

การคดัเลือก และจะคืนใหต่้อเมือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเมือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้  การคืน

หลกัประกนัไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบียหากไม่ดาํเนินการใด ๆ เพือให้มีการลงนามในสัญญาได้

ภายในเวลาทีสหกรณ์ฯ  กาํหนดสหกรณ์ฯจะถือว่า ผูเ้สนอราคา กระทาํผิดเงือนไข ตามขอ้ 5 (5.7)  และสหกรณ์ฯ  

มีสิทธิริบหลกัประกนั ทีผูเ้สนอราคาไดว้างไวท้งัหมด  

 

10.  การปฏิบัตผิดิเงอืนไขสัญญาว่าจ้าง 

 ในกรณีทีผูเ้สนอราคาปฏิบติัผดิเงือนไขในสญัญาว่าจา้ง ขอ้หนึงขอ้ใด  หรือไม่สามารถปฏิบติัไดค้รบถว้น

ภายในกาํหนดเวลา   ผูเ้สนอราคายอมใหส้หกรณ์ฯ ใชสิ้ทธิไดด้งัต่อไปนี 

10.1 บอกเลิกงานทีจา้งและทาํการจา้งบุคคลอืน  หากราคาสูงกว่าทีตกลงกบัผูเ้สนอราคาไว ้  ผูเ้สนอราคา

จะตอ้งชดใชเ้งินส่วนทีเกินใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ทงัหมด 

10.2  หากสหกรณ์ฯ  เห็นว่าผูเ้สนอราคา  ไม่อาจปฏิบติัตามสญัญาว่าจา้งต่อไปได ้    ผูเ้สนอราคายอมให ้

สหกรณ์ฯ  ใชสิ้ทธิเลิกการสงัจา้ง  และว่าจา้งบุคคลอืนดาํเนินการแทน  โดยสหกรณ์ฯ  มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย อนัพึง

มีจากผูเ้สนอราคาไดอี้กดว้ย 
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10.3  ในกรณีทีงาน  ไม่ถูกตอ้งตามสัญญาว่าจ้าง  สหกรณ์ฯ  ทรงไวซึ้งสิทธิทีจะไม่รับงานนัน   หรือ

จ่ายเงินค่าจา้งให้ตามส่วนงานทีไดด้าํเนินการไปแลว้   โดยสหกรณ์ฯ  ไม่ตอ้งชดใชค่้าเสียหายหรือค่าใชจ่้ายแต่

ประการใด 

 

11. การประชุมชีแจงผู้เดินทาง 

 ผูเ้สนอราคา  จะตอ้งรับเป็นธุระจดัการในการปฐมนิเทศ แก่สมาชิกทีเขา้ร่วมโครงการ  จาํนวนอยา่งนอ้ย    

1  ครัง  ก่อนการออกเดินทาง   ณ. สถานทีที สหกรณ์ฯ   กาํหนด 
 

12 .ระยะเวลาดําเนินโครงการ  (ญีปุ่น) 

ผูเ้สนอราคาทีไดรั้บการว่าจา้ง  จะตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนทีกาํหนดไวใ้น TOR  ฉบบันี  ใหเ้สร็จสิน

ตามกาํหนดระยะเวลาทีระบุไวท้งัหมด   ทงันี สหกรณ์ ฯ  จะดาํเนินการ  ตามกาํหนดแผนระยะเวลาทีตงัไว ้ 

โดยอาจปรับเปลียนไดต้ามความเหมาะสม  ดงันี.- 

                        6  มิถุนายน  2560 เชิญบริษทัทวัร์ฟังคาํชีแจงจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

4  กรกฎาคม  2560              จดัทาํประกาศประกวดราคา 

 17 – 21  กรกฎาคม  2560 ออกประกาศประกวดราคา 

                           24 – 31  กรกฎาคม  2560          ขายซองประกวดราคา (TOR) 

 11  สิงหาคม  2560 ยนืซองประกวดราคา พร้อมเอกสารนาํเสนอ  

                                                                              รายละเอียดประกอบ   และเปิดซองเพือคดัเลือกบริษทั 

                                                                              ทวัร์  ทีเสนอราคาตาํสุด   3  บริษทั 
 11  สิงหาคม  2560 บริษทัทีไดรั้บการคดัเลือกตาํสุด  3  ราย 
  นาํเสนอผลงานและรายละเอียดการเดินทาง 
                                                                              พร้อมตวัอยา่ง กระเป๋า พรีเมียม  ,  
                                                                              ตดัสินผลการคดัเลือกผูที้ชนะการประกวดราคา 

  14  สิงหาคม  2560               ติดประกาศรับสมคัรสมาชิก 

 14  - 31 สิงหาคม  2560              รับสมคัรสมาชิก และ สรุปจาํนวนสมาชิก ไม่นอ้ยกว่า 30 คน 

 1 - 7  กนัยายน  2560 ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร 

 1  กนัยายน  2560 ลงนามสญัญา โครงการฯ       

 2  ตุลาคม  2560                  ส่งมอบเอกสารใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัทาํเอกสาร 

                                                                              เพือยนืยนัการ เดินทางตามโครงการ  

                         31  ตุลาคม 2560                บริษทัฯ  จดัตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อย (เตรียมตวัเดินทาง) 

 1  - 7   ธนัวาคม  2560  เดินทางทศันศึกษาประเทศญีปุ่น   

                                                          ********************************** 

 


