


ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) และเงื่อนไขกำรจ้ำง 
โครงกำรส่งเสริมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561 
กิจกรรมกำรจัดงำนสืบสำนต ำนำนเมืองเก่ำ (ถนนยมจินดำ) 

----------------------------------------------------------- 
1.ควำมเป็นมำ 
 1.1 ที่มำ : จังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยจึงได้ก าหนดให้จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดระยอง และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติสู่นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ 
รวมถึงในปีนี้รัฐบาลประกาศให้ปี 2560 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพ่ือน าเสนอเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามของ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทย และได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมที่จะ
น าเสนอความโดดเด่นในเอกลักษณ์วิถีไทยของแหล่งท่องเที่ยว และเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กระแสการ
ท่องเที่ยวปัจจุบัน จังหวัดได้ให้ความส าคัญการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กระตุ้นการใช้จ่ายเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและประชาชนทุกระดับ 
 1.2 สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร : เพ่ือเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยองและ
เพ่ือสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เข้าสู่พ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งการ จัด
กิจกรรมในครั้งนี้ มีศักยภาพสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยองได้ เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองที่ได้ผลคุ้มค่ามาก 
 1.3 ควำมเร่งด่วน: เป็นกิจกรรมที่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือเป็นการสนองนโยบายด้านการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมข้ึน 

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 
 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 

2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีชื่อเสียง และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับจังหวัดระยอง 
   3. เพื่อกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เติบโตสูงขึ้น 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 
 3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 5. สื่อมวลชนทุกแขนง 

4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 การจัดงานสืบสานต านานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน 2 คืน ) 

5.แนวคิดในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 ในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561 กิจกรรม การจัดงานสืบ
สานต านานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย เพ่ือถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปสู่ชนรุ่นหลัง 



เป็นการสร้างภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ให้เป็นที่แพร่หลายใน
ตลาดภายในประเทศ ตลอดจนความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยผู้รับจ้างต้อง
สร้างสรรค์บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประทับใจโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ 
ความสวยงามและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  โดยค านึงถึงความ
โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง  

6.ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
การจัดงานสืบสานต านานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งละ2วัน2คืน) เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีไทย และเพ่ือให้การท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยองเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเสนอแนวคิด (concept) และรูปแบบการจัดงาน (Theme) โครงการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561 กิจกรรมการจัดงานสืบสานต านานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) 
จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งละ2วัน2คืน) โดยค านึงถึงความเหมาะสม ดึงดูดความน่าสนใจของผู้เข้าร่วมงาน การ
ออกแบบ และตกแต่งสถานที่จัดงาน สถานที่/ฉากประกอบเวทีส าหรับพิธีเปิดงานและการจัดกิจกรรม  การ
แสดงบนเวที ในพิธีเปิดงานและการแสดง บนเวที โดยออกแบบและวางผังบริเวณ (Lay Out) ของงานให้
สอดคล้องกับการใช้พื้นที่โดยค านึงถึงความสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน โดยให้มีการวางผังที่สวยงาม สะดวก
เป็น Landscape ที่ดี เหมาะสมและสอดคล้องกับ Theme การจัดงาน รวมทั้งออกแบบการติดตั้งระบบแสง 
เสียง ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน ที่ท าให้งานสมบูรณ์มากที่สุด โดยการ
ก่อสร้างและตกแต่ง จะต้องเสร็จก่อนเวลาเปิดงาน ส่วนการรื้อถอนจะต้องให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้
รับจ้างจะต้อง เป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม โดยให้น าเสนอรูปแบบการจัดงาน
แบบเสมือนจริงเป็นรูปเล่มตามรายละเอียดงานตามข้อ 6.1 – 6.2 และน าเสนอด้วยตัวเองตามรายละเอียด
งาน ตามข้อ 6.1-6.2 ในวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ครั้งที่ 1 ณ ถนนยมจินดำ ระหว่ำงวันที่ 2 - 3   เดือน มีนำคม  2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 งำนสถำนที่ กำรตกแต่ง อุปกรณ์ แสงสีเสียง  
 6.1.1 ส ารวจ ข้อมูลพ้ืนที่ส าหรับการจัดงาน ออกแบบแผนผังบริเวณที่ใช้ในการจัดงานให้

ครอบคลุมพ้ืนที่และน าเสนอแนวคิดการจัดงานภายใต้แนวคิด  “ถนนสำยวัฒนธรรยม ยมจินดำ             
ตอน In Love” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย เพ่ือ
ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปสู่ชนรุ่นหลัง ออกแบบและน าเสนอแผนผังบริเวณการจัดงาน
โดยให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ด าเนินการจัดงานจริง และมีองค์ประกอบครบถ้วน (ส ำหรับ
ส่วนงำนกำรก่อสร้ำงจัดเตรียมสถำนที่กำรจัดงำน จะต้องให้แล้วเสร็จก่อนจัดงำนภำยใน ๒ วัน และรื้อถอน
ให้แล้วเสร็จหลังจัดงำนภำยใน ๒ วัน) โดยต้องน าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้
ติดต่อประสำนงำนกับชมรมอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมืองเก่ำระยอง และน าเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน ก่อนการจัดงานด้วย  

6.1.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส ารวจ ออกแบบและติดตั้งไฟแสงสว่าง และไฟสวยงาม เช่น 
ไฟปิงปอง และธงราว ภายในพิธีและบริเวณสถานที่การด าเนินงานให้มีความเพียงพอและเหมาะสม  
  (๑) ติดต้ังไฟนีออน ไฟแสงจันทร์ ไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บริเวณหน้าเวทีกลาง (กิจกรรม
ลานวัฒนธรรม) พร้อมจัดเตรียมปลั๊กไฟให้เพียงพอ โดยประสานรายละเอียดกับเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นผู้
ติดตั้งเวทีกลาง 



  (๒) ติดตั้งไฟปิงปอง และธงราว ไฟประดับอาคาร ไฟนีออน ไฟแสงจันทร์ ไฟฟ้าแสง
สว่าง ตั้งแตท่างเข้าถนนยมจินดาตลอดสายถึงถนนภักดีบริรักษ์  
  (๓) ติดตั้ง ไฟนีออน ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟอลโล่ และไฟประดับ ณ เวทีลานวัฒนธรรม
และ เวทีย่อย 
  (๔) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณตลาดเก่า พร้อมจัดเตรียมปลัก๊ไฟให้เพียงพอและเหมาะสม 
  (๕) ไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง 

6.1.3 ออกแบบ น าเสนอและจัดเวทีกลาง มีขนาดไม่น้อยกว่า 4.๐๐x 7.00 เมตร จ านวน 1 เวที 
ส าหรับพิธีเปิดงานในสถานที่เปิดงาน โดยให้มีรูปแบบของเวทีที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ แปลกใหม่ และสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดงาน รวมทั้งออกแบบและจัดท าฉากหลังเวที (Back Drop) ที่มีความสวยงาม พร้อมทั้งเวทีย่อยเพ่ือ
น าเสนอการแสดงของผู้สูงอายุ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา โดยให้มีรูปแบบที่เหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรง
สอดคล้องการการใช้งาน และให้ติดตั้งกระจายตลอดเส้นทาง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 เวท ี

6.1.4  ติดตั้งแหล่งก าเนิดไฟฟ้า มิเตอร์ไฟ 3 เฟส จ านวน 5 มิเตอร์ เพ่ือใช้ภายในการจัดงาน
ได้อย่างเพียงพอทั้ง 2 วัน 

6.1.5 ออกแบบและน าเสนอกิจกรรม หรือ การจัดนิทรรศการ หรือ รูปแบบการจัดงานที่
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 2 วัน 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปะวิทยาการสมัยก่อน โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดงาน ทั้งนี้ ต้องน าเสนอรูปแบบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และการ
พิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.1.6 จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องเสียง แสง สี ที่มีคุณภาพระดับสูง มีความพร้อมในการรองรับ
กับการใช้งานได้อย่างมีศักยภาพในพิธีเปิดงาน โดยให้ค านึงถึงการจัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม ไม่เกิดทัศนอุจาด
ต่อการมองเห็นของผู้เข้าร่วมงาน 

6.1.7 จัดหาร้านค้าร้านอาหารพ้ืนถิ่น ของดี สินค้าโอทอปของจังหวัดระยอง เพ่ือจ าหน่าย
สินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ของระยอง ตลอดจนเพ่ือน าเสนอเอกลักษณ์ความเป็นระยองแก่นักท่องเที่ยว จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 ร้านค้า/ร้านอาหาร รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ร้านค้าร้านอาหารมีส่วนร่วมในการจัดงาน เช่น การ
แต่งกายที่เน้นถึงความเป็นวิถีชุมชน หรือจ าหน่ายอาหารพ้ืนถิ่น/ชุมชน โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอรายชื่อ
ร้านค้า/ร้านอาหาร ที่เข้าร่วมการจ าหน่ายสินค้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้
ค านึงถึงผู้ประกอบการ/สินค้า/อาหาร ที่เป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนในพ้ืนที่ 

6.1.8 ออกแบบ น าเสนอการออกร้านเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นจากสุด
ยอดเชฟ ตามโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน (จากสุดยอดเชฟจ านวน 8 ท่าน) 
โดยผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายชื่อเชฟที่ได้รับการยืนยันมาร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มาในเอกสารน าเสนอ
รูปแบบการจัดงาน  

 งำนเวทีพิธีเปิดและกำรแสดง 
6.1.9 ออกแบบ น าเสนอ ติดตั้งและตกแต่งเวทีพร้อมฉากป้ายไวนิลประกอบเวที ขนาด

3.50x7.50เมตร สถานที่ส าหรับพิธีเปิดงานและจัดแสดงตลอดการจัดงาน 
 6.1.10 จัดท าก าหนดการ ล าดับการพิธีเปิดงานให้เป็นขั้นตอน ตลอดจนจัดให้มีการแสดง

เอฟเฟคประกอบพิธีเปิดงานให้เหมาะสม  
6.1.11 จัดให้มีซุ้มถ่ายภาพภายในงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x4.50 เมตร โดยให้มีความ

สวยงามดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 1 ซุ้ม 



  6.1.12 จัดหาการแสดงดนตรีคลาสสิคสอดคล้องกับรูปแบบงาน เพ่ือสร้างความสนใจและ
ความเพลิดเพลินแก่ผู้ร่วมงาน ตลอดจนกิจกรรมแห่งความรัก โดยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมและให้มีความ
สอดคล้องทั้งแนวคิดและสถานที่จัดงาน ทั้งนี้ ต้องน าเสนอรูปแบบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  6.1.13 จัดหาการแสดงในพิธีเปิดงาน เพ่ือสร้างบรรยากาศและความน่าสนใจแก่ผู้ร่วมงาน
และกิจกรรมการแสดงร าวงย้อนยุคและการแสดงของศิลปิน โดยให้ค านึงถึงความน่าสนใจและดึงดูดผู้เข้าชม 
จ านวน 2 วัน ทั้งนี้ ต้องน าเสนอรูปแบบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และการพิจารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.1.14 จัดหา พิธีกรที่มีความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ด าเนินรายการ
ตลอดงาน อย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอรายชื่อพิธีกรเพ่ือประกอบดุลพินิจและการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๒ ราย เพ่ือประกอบการพิจารณา  
  6.1.15 จัดหากิจกรรมการแสดงหรือการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ/เยาวชน เช่น การแสดง
ละคร การเต้นร า โดยให้ค านึงถึงความน่าสนใจและดึงดูดผู้เข้าชม ทั้งนี้ ต้องน าเสนอรูปแบบมาเพ่ือประกอบ  
การพิจารณาของคณะกรรมการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  6.1.16 จัดหาและตกแต่งพ้ืนที่บริ เวณพิธี เปิดงาน ให้มีความสวยงามและเพียงพอ 
ประกอบด้วย 
   - ชุดที่นั่งส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 1 ชุด และเก้าอ้ีผู้ร่วมงานพร้อม
ผ้าคลุมผูกโบว์สวยงาม จ านวน ไม่น้อยกว่า 200 ตัว 
   - โพเดียมส าหรับประธานและผู้กล่าวรายงาน 
   - ดอกไม้ประดับและตกแต่งภายในงาน 
   - จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ จ านวนไม่น้อย
กว่า 5๐ ชุด พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกตลอดการจัดงาน  

6.1.17 จัดให้มีโซนการจัดแสดงแบบจ าลองรูปแบบของการจดทะเบียนสมรส/การแต่งงาน 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม สัมผัสและรับรู้ตลอดจนส่งเสริมวิถีชุมชน วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ภำยใต้
แนวคิดกำรจัดงำน “ถนนสำยวัฒธรรม ยมจินดำ ตอน In Love”ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10.00 x 10.00 เมตร 
และต้องจัดวางและตกแต่งบริเวณให้สวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ต้องน าเสนอรูปแบบ
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.1.18 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประกอบด้วย 
 - ป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 8.00 เมตร ประกอบโครงไม้พร้อมติดตั้งใน

บริเวณต่างๆ (ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขออนุญาตจนผ่านการอนุญาตให้ติดตั้งแล้ว) ก่อนการจัดงานและรื้อ
ถอนหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน จ านวน ไม่น้อยกว่า 5 ป้าย 

 - ป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้งในบริเวณเกาะกลาง
ถนนต่างๆ ให้ติดตั้งก่อนการจัดงานและรื้อถอนหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 ป้าย 

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่น้อยกว่า 300 ใบ 
- รถประชาสัมพันธ์พร้อมสปอร์ตโฆษณาและติดไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ชัดเจน 

6.1.19 จัดหาเจ้าหน้าที่ส าหรับบันทึกภาพในการด าเนินกิจกรรมทั้งแบบภาพเคลื่อนไหวและ
ภาพนิ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 



  6.1.20 ผู้รับจ้างต้องประสานงานต ารวจท้องที่และหน่วย อปพร. เพ่ือจัดหาเจ้าหน้าที่ ดูแล
ความปลอดภัย อ านวยความสะดวกการจราจร ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆภายในงานตลอดการจัด
งาน โดยจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของงานจราจรทุกท่านที่มาเป็นผู้ด าเนินงานในการจัดงาน 
  6.1.21 ผู้รับจ้างต้องประสานงาน จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดพ้ืนที่ทั้งก่อนและหลังการ
จัดงาน เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจัดหารถเก็บขยะออกจากพ้ืนที่เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานเรียบร้อย
แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความ
สะอาดพ้ืนที่ทุกท่าน ตลอดจนค่าบริการรถเก็บขยะที่มาเป็นด าเนินงานในการจัดงานด้วย 

6.2 ครั้งที่ 2 ณ ถนนยมจินดำ ระหว่ำงวันที่ 8-9 เดือน มิถุนำยน 2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 งำนสถำนที ่กำรตกแต่ง อุปกรณ์ แสงสีเสียง  
 6.2.1 ส ารวจ ออกแบบแผนผังบริเวณที่ใช้ในการจัดงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่และน าเสนอ

แนวคิดการจัดงานภายใต้แนวคิด “ถนนผลไม้ และตลำดสี่ภำค” เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและ
สร้างรายได้ของชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง ออกแบบและน าเสนอแผนผังบริเวณการจัดงานโดยให้มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ด าเนินการจัดงานจริง และมีองค์ประกอบครบถ้วน (ส ำหรับส่วนงำนกำร
ก่อสร้ำงจัดเตรียมสถำนที่กำรจัดงำน จะต้องให้แล้วเสร็จก่อนจัดงำนภำยใน ๒ วัน และรื้อถอนให้แล้วเสร็จ
หลังจัดงำนภำยใน ๒ วัน) โดยให้ติดต่อประสำนงำนเพื่อส ำรวจและออกแบบแผนผังและองค์ประกอบ
ส ำคัญของกำรจัดงำนให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนที่จัดงำนกับชมรมอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมืองเก่ำระยอง และ
น าเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ก่อนการจัดงานด้วย 

6.2.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส ารวจ ออกแบบและติดตั้งไฟแสงสว่าง และไฟสวยงาม เช่น 
ไฟปิงปอง และธงราว ภายในพิธีและบริเวณสถานที่การด าเนินงานให้มีความเพียงพอและเหมาะสม  
  (๑) ติดตั้งไฟนีออน ไฟแสงจันทร์ ไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บริเวณหน้าเวทีกลาง (กิจกรรม
ลานวัฒนธรรม) พร้อมจัดเตรียมปลั๊กไฟให้เพียงพอ โดยประสานรายละเอียดกับเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นผู้
ติดตั้งเวทีกลาง 
  (๒) ติดตั้งไฟปิงปอง และธงราว ไฟประดับอาคาร ไฟนีออน ไฟแสงจันทร์ ไฟฟ้าแสง
สว่าง ตั้งแต่เวทีกลางเข้าถนนยมจินดาตลอดสายถึงถนนภักดีบริรักษ์  
  (๓) ติดตั้ง ไฟนีออน ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟอลโล่ และไฟประดับ ณ เวทีลานวัฒนธรรม
และ เวทีย่อย 
  (๔) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณตลาดเก่า พร้อมจัดเตรียมปลัก๊ไฟให้เพียงพอและเหมาะสม 
  (๕) ไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง 

6.2.3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส ารวจ ออกแบบและติดตั้งไฟประดับอาคาร ไฟพาร์ เพ่ือความ
สวยงาม และอ านวยความสะดวก ในการด าเนินงาน  

6.2.4 ติดตั้งแหล่งก าเนิดไฟฟ้า มิเตอร์ไฟ 3 เฟส จ านวน 5 มิเตอร์ เพ่ือใช้ภายในการจัดงาน
ได้อย่างเพียงพอทั้ง 2 วัน 

6.2.5 ออกแบบและน าเสนอกิจกรรม หรือ การจัดนิทรรศการถนนผลไม้และตลาดสี่ภาค 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์เมืองเก่า จ านวน 2 วัน เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้
ของชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน ทั้งนี้ ต้องน าเสนอ
รูปแบบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 



6.2.6 จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องเสียง แสง สี ที่มีคุณภาพระดับสูง มีความพร้อมในการรองรับ
กับการใช้งานได้อย่างมีศักยภาพในพิธีเปิดงาน โดยให้ค านึงถึงการจัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม ไม่เกิดทัศนอุจาด
ต่อการมองเห็นของผู้เข้าร่วมงาน 

6.2.7 จัดหาและจัดให้มีการตกแต่งร้านจ าหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยองและตลาดสี่ภาค เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ของระยอง ตลอดจนเพ่ือน าเสนอเอกลักษณ์ความเป็นระยองแก่นักท่องเที่ยว 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ร้านค้า/ร้านอาหาร รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ร้านค้าร้านอาหารมีส่วนร่วมในการจัดงาน 
เช่น การแต่งกายท่ีแสดงถึงความเป็นระยอง/แสดงถึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระยอง หรือจ าหน่ายอาหารพ้ืนถิ่น/
ชุมชน โดยผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอรายชื่อร้านค้า/ร้านอาหาร ที่เข้าร่วมการจ าหน่ายสินค้า มาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้ค านึงถึงผู้ประกอบการ/สินค้า/อาหาร ที่เป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของ
ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนในพ้ืนที่  

 งำนเวทีพิธีเปิดและกำรแสดง 
6.2.8 ออกแบบ ติดตั้งและตกแต่งเวทีพร้อมฉากป้ายไวนิลประกอบเวที ขนาด3.50x7.50เมตร  

สถานที่ส าหรับพิธีเปิดงานและจัดแสดงตลอดการจัดงาน 
 6.2.9 จัดท าก าหนดการ ล าดับการพิธีเปิดงานให้เป็นขั้นตอน ตลอดจนจัดให้มีการแสดง   

เอฟเฟคประกอบพิธีเปิดงานให้เหมาะสม  
6.2.10 จัดให้มีซุ้มถ่ายภาพภายในงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x4.50 เมตร โดยให้มีความ

สวยงามดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 1 ซุ้ม 
  6.2.11 จัดหาการแสดงดนตรี ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ โดยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสม
และให้มีความสอดคล้องทั้งแนวคิดและสถานที่จัดงาน ทั้งนี้ ต้องน าเสนอมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  6.2.12 จัดหาการแสดงของศิลปินที่เป็นที่รู้จักในพิธีเปิดงาน เพ่ือสร้างบรรยากาศและความ
น่าสนใจแก่ผู้ร่วมงานและกิจกรรมการแสดงวงดนตรีย้อนยุค/วงดนตรีของนักเรียน และการแสดงดนตรีพ้ืนถิ่น 
โดยให้ค านึงถึงความน่าสนใจและดึงดูดผู้เข้าชมตลอดการจัดงาน จ านวน 2 วัน ทั้งนี้ ต้องน าเสนอมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  6.2.13 จัดหากิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน เช่น การประกวดแต่งกาย
แฟนซี่ผลไม้ กิจกรรมเด็กและกิจกรรมการแสดงหรือการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ/เยาวชน เช่น การแสดงละคร 
การเต้นร า โดยให้ค านึงถึงความน่าสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าชม ทั้งนี้ ต้องน าเสนอรูปแบบมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.2.14 จัดหา พิธีกรที่มีความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ด าเนินรายการ
ตลอดงาน อย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอรายชื่อพิธีกรเพ่ือประกอบดุลพินิจและการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๒ ราย เพ่ือประกอบการพิจารณา  
  6.2.15 จัดหาและตกแต่งพ้ืนที่บริ เวณพิธี เปิดงาน ให้มีความสวยงามและเพียงพอ 
ประกอบด้วย 
   - ชุดที่นั่งส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 1 ชุด และเก้าอ้ีผู้ร่วมงานพร้อม
ผ้าคลุมผูกโบว์สวยงาม จ านวน ไม่น้อยกว่า 200 ตัว 
   - โพเดียมส าหรับประธานและผู้กล่าวรายงาน 
   - ดอกไม้ประดับและตกแต่งภายในงาน 
   - จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ จ านวนไม่น้อย
กว่า 5๐ ชุด พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกตลอดการจัดงาน   



6.2.16 จัดให้มีโซนพ้ืนที่กิจกรรมผลไม้/ตลาดสี่ภาค ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ถนนผลไม้
และตลาดสี่ภาค” ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5.00X5.00 เมตร และต้องจัดวางและตกแต่งบริเวณให้สวยงามเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ต้องน าเสนอรูปแบบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

6.2.17 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประกอบด้วย 
 - ป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00x8.00 เมตร ประกอบโครงไม้พร้อมติดตั้งใน

บริเวณต่างๆ (ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขออนุญาตจนผ่านการอนุญาตให้ติดตั้งแล้ว) ก่อนการจัดงานและรื้อ
ถอนหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน จ านวน ไม่น้อยกว่า 5 ป้าย 

 - ป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 เมตร พร้อมติดตั้งในบริเวณเกาะกลาง
ถนนต่างๆ ให้ติดตั้งก่อนการจัดงานและรื้อถอนหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 ป้าย 

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่น้อยกว่า 300 ใบ 
- รถประชาสัมพันธ์พร้อมสปอร์ตโฆษณาและติดไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ชัดเจน 

6.2.18 จัดหาเจ้าหน้าที่ส าหรับบันทึกภาพในการด าเนินกิจกรรมทั้งแบบภาพเคลื่อนไหวและ
ภาพนิ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน โดยเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมแล้วให้บันทึกเป็นดิจิตอลไฟล์ จ านวน 3 ชุด 
เพ่ือส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างและประกอบการตรวจรับการจ้าง 
  6.2.19 ผู้รับจ้างต้องประสานงานต ารวจท้องที่และหน่วย อปพร. เพ่ือจัดหาเจ้าหน้าที่ ดูแล
ความปลอดภัย อ านวยความสะดวกการจราจร ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆภายในงานตลอดการจัด
งาน โดยจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของงานจราจรทุกท่านที่มาเป็นผู้ด าเนินงานในการจัดงาน 
  6.2.20 ผู้รับจ้างต้องประสานงาน จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดพ้ืนที่ทั้งก่อนและหลังการ
จัดงาน เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจัดหารถเก็บขยะออกจากพ้ืนที่เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานเรียบร้อ ย
แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความ
สะอาดพ้ืนที่ทุกท่าน ตลอดจนค่าบริการรถเก็บขยะที่มาเป็นด าเนินงานในการจัดงานด้วย 
 6.3 กำรส่งมอบงำน 

6.3.1 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการ ดังนี้ ด าเนินการตามข้อ 6.1.1 ถึง 6.1.21 และงานอ่ืนที่
ปรากฏตามรูปแบบรายการและรายละเอียดประกอบในสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยจัดท าเอกสารการ
ด าเนินการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เอกสารสรุปผลการจัดงาน เป็นรูปเล่ม จ านวน  3 ชุด และประมวล
ภาพกิจกรรมการจัดงานทั้งหมด เป็นแบบ DVD จ านวน 3 ชุด  ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่จัดงำน     
ครั้งที่ 1 ณ ถนนยมจินดำ แล้วเสร็จ เพ่ือส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาในล าดับ
ต่อไป   

6.3.2 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการ ดังนี้ ด าเนินการตามข้อ 6.2.1 ถึง 6.2.20 และงานอ่ืนที่
ปรากฏตามรูปแบบรายการและรายละเอียดประกอบในสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยจัดท าเอกสารการ
ด าเนินการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เอกสารสรุปผลการจัดงาน เป็นรูปเล่ม จ านวน  3 ชุด และประมวล
ภาพกิจกรรมการจัดงานทั้งหมด เป็นแบบ DVD จ านวน 3 ชุด  ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่จัดงำน      
ครั้งที่ 2 ณ ถนนยมจินดำ แล้วเสร็จ เพ่ือส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาในล าดับ
ต่อไป   

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561 

 



8. งบประมำณ 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561 กิจกรรมการจัดงานสืบสานต านานเมืองเก่า 
(ถนนยมจินดา) จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งละ2วัน2คืน) งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

9. กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
  จังหวัดระยองผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยจะจ่ายเงิน จ านวน 2 งวด หลังจากที่ผู้รับจ้างได้
ด าเนินการตามขอบเขตงานแล้วเสร็จ และส่งมอบงานตามข้อ 6.3 และคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุได้
ด าเนินการตรวจรับการจ้าง และเห็นว่าถูกต้องตามรายละเอียดในค าสั่งจ้างครบถ้วนทุกประการ และรายงาน 
ให้จังหวัดระยอง ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ หากส่งมอบงานเกินก าหนดเวลาดังกล่าว จังหวัดระยองจะปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.20 ของวงเงิน
ตามสัญญา  

10. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอรำคำ/ผู้รับจ้ำง 
 10.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 10.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 10.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 10.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง   
 10.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 10.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
              10.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
            10.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดระยอง  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
            10.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
  10.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลา 
 10.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
 10.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



           10.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

๑๑. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในกำรพิจำรณำรำคำ 
๑๑.๑ ในการเสนอพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   
๑๑.๒ ในการตัดสินครั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่
มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง   

๑๑.๓ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก                  
การจัดหาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณา
ยกเลิกการจัดหาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
 ๑๑.๔ จังหวัดจะพิจารณาการออกแบบ การน าเสนอแนวคิดที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และ
รายละเอียดขอบเขตงานทั้งหมดตามข้อ 6 .1-6.2 คุณภาพ ความพร้อมด้านการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการ , การแสดงหลักฐาน การติดต่อประสานงาน, รายชื่อบูธจ าหน่ายสินค้าจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ร้านค้า, 
สิ่งอ านวยความสะดวก และคุณสมบัตติามขอบเขตการด าเนินงานที่เป็นไปตามเงื่อนไข 

     ๑๑.๕ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน แล้วในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเท่านั้น 

12.ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
 จังหวัดระยอง โดยที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง  ก าหนดจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 2 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายร้อยละ 50 ของจ านวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการ ดังนี้ 
ด าเนินการตามข้อ 6.1 ถึง 6.1.21 และงานอ่ืนที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและรายละเอียดประกอบใน
สัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยจัดท าเอกสารการด าเนินการพร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เอกสารสรุปผลการ
จัดงาน เป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด และประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานทั้งหมด เป็นแบบ DVD จ านวน 3 ชุด 
ภำยในระยะเวลำ 15 วัน นับถัดจำกวันที่จัดงำน ครั้งที่ 1 ณ ถนนยมจินดำ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการ 
ดังนี้ ด าเนินการตามข้อ 6.2 ถึง 6.2.20 และงานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและรายละเอียดประกอบใน
สัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยจัดท าเอกสารการด าเนินการพร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เอกสารสรุปผลการ
จัดงาน เป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด และประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานทั้งหมด เป็นแบบ DVD จ านวน 3 ชุด 
ภำยในระยะเวลำ 15 วัน นับถัดจำกวันที่จัดงำน ครั้งที่ 2 ณ ถนนยมจินดำ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
๑3. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

จังหวัดระยอง โดยที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองระยอง 



๑๔. สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจำรณ์ หรือแสดงควำมคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 
ทางไปรษณีย์ส่งถึง ที่ว่าการอ าเภอเมืองระยอง 

ถนนตากสินมหาราช  ต าบลท่าประดู่  อ าเภอเมืองระยอง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

       โทรศัพท ์๐ 38 618792 
 
     
             (นางสาวกฤษณา   ยั่งยืน)  ประธานกรรมการ 
              ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 
     
     
          (นายพงษ์ศักดิ์    คงคารัตน์)  กรรมการ 
              ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 
     
     
             (นางจุฑารัตน์  ขาวคม)  กรรมการ 
         ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญงาน  
                          ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
 


