


รายละเอียดและข้อก าหนดการจัดจ้าง (Terms of Reference: TOR) 
โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561   

กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์สืบสานงานประเพณีที่ระยอง   ประจ าปี 2561   
 
1.ความเป็นมา 
 1.1 ที่มา : จังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยจึงได้ก าหนดให้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดระยอง และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติสู ่นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ  รวมถึงในปีนี้
รัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน เพ่ือน าเสนอเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามของ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทย และได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมที่จะ
น าเสนอความโดดเด่นในเอกลักษณ์วิถีไทยของแหล่งท่องเที่ยว และเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กระแสการท่องเที่ยว
ปัจจุบัน จังหวัดได้ให้ความส าคัญการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้
จ่ายเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและประชาชนทุกระดับ 
 1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพ่ือเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยองและเพ่ือสร้าง
กระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
มีศักยภาพสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยองได้ เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
ที่ได้ผลคุ้มค่ามาก จังหวัดระยอง จึงก าหนดด าเนินโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561 กิจกรรมการ
จัดงานวันสงกรานต์สืบสานงานประเพณีที่ระยอง ประจ าปี 2561 ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส (สวนศรีเมือง) 
และถนนยมจินดา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีชื่อเสียง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยองให้เติบโตสูงขึ้น รวมทั้งกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 

2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีชื่อเสียง และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับจังหวัดระยอง 
   3. เพื่อกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เติบโตสูงขึ้น 

3 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง ราชการ และได้
แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  2.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอ่ืนที่เข้า
เสนอราคาให้แก่จังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 

/3.๔ ผู้ประสงค ์... 
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  3.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจจะปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลซองผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิผู้เสนอราคาในสถานที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด 

3.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  3.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทถ้วน คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
  3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างงานในลักษณะเดียวกันนี้ และจะต้อง
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 2 ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 75๐,๐๐๐ บาท (สัญญาเดียว) โดยเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน
และส าเนาสัญญาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา ที่มีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่ส่งมอบผลงานถึงวันที่มีการ
ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้ มาพร้อมเอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาตามที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอ ส าหรับผลงานที่ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นมีวงเงินครบถ้วนใน
สัญญาเดียว 

4.ขอบเขตการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  ปี 2561  กิจกรรมการจัดงานวัน

สงกรานต์สืบสานงานประเพณีที่ระยอง   ประจ าปี 2561  มีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย เพ่ือถ่ายทอดความเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปสู่ชนรุ่นหลัง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ให้เป็นที่แพร่หลายของนักท่องเที่ยว โดยผู้รับจ้างต้องน าเสนอแนวคิดการด าเนินการจัด
งานในรูปแบบสร้างสรรค์บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประทับใจโดยเน้นความคิด
สร้างสรรค์ ความสวยงามและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยค านึงถึงความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 การจัดงานวันสงกรานต์สืบสานงานประเพณีที่ระยอง มีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือสืบสานประเพณีที่ดีงาม
ของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย เพ่ือถ่ายทอดความเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปสู่ชนรุ่นหลัง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ให้เป็นที่แพร่หลายของนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

4.2 ด าเนินการเสนอแนวคิด (concept) และรูปแบบการจัดงาน (Theme) โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561  กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์สืบสานงานประเพณีที่ระยอง  ประจ าปี 
2561โดยค านึงถึงความเหมาะสม ดึงดูดความน่าสนใจของผู้เข้าร่วมงาน การออกแบบ และตกแต่งสถานทีจัดงาน 

/สถานที่............ 
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สถานที่/ฉากประกอบเวท ีส าหรับพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรม การแสดงบนเวทีทั้งช่วงพิธีเปิดงาน และการด าเนิน
กิจกรรมการสรงน้ าพระพุทธอังคีรส รดน้ าขอพรจากพระสงฆ์สมณศักดิ์ และผู้สูงอายุ การจัดขบวนแห่พระพุทธ
อังคีรส นางสงกรานต์ พร้อมรถบุปผชาติ และมีวงกลองยาว แตรรวง คณะสิงโต ร่วมขบวนแห่ของชุมชนและชมรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความครึกครื้น โดยออกแบบและวางผังบริเวณ (Lay Out) ของงานให้สอดคล้องกับการใช้พ้ืนที่โดย
ค านึงถึงความสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน โดยให้มีการวางผังที่สวยงาม สะดวก เป็น Landscape ที่ดี เหมาะสม
และสอดคล้องกับ Theme การจัดงาน รวมทั้งออกแบบการติดตั้งระบบแสง เสียง ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน ที่ท าให้งานสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยการก่อสร้างและตกแต่ง จะต้องเสร็จก่อนเวลา
เปิดงาน ส่วนการรื้อถอนจะต้องให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้อง เป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ขอให้น าเสนอรูปแบบการจัดงานแบบเสมือนจริงเป็นรูปเล่มตามรายละเอียดงาน 
ตามข้อ 4.2 ในวันยื่นเอกสาร และน าเสนอด้วยตัวเอง ตามรายละเอียดงานตามข้อ 4.2 ในวันพิจารณาผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 - งานสถานที่  
 ด าเนินการประสานงานกับเทศบาลนครระยอง  เพื่อก าหนดรูปแบบแนวคิดการจัดงานดังนี้ 

   4.2.1) ส ารวจ ข้อมูลพ้ืนที่ส าหรับการจัดงาน และพ้ืนที่โดยรอบให้มีความเหมาะสม กับการรองรับ
นักท่องเที่ยว และจัดแผนผังครอบคลุมองค์ประกอบของการจัดงาน โดยจะต้องรับผิดชอบการจ้างเหมาและค่าเช่า
สถานที่รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดที่ใช้ในการจัดงาน 

4.2.2) ออกแบบและน าเสนอแผนผังบริเวณการจัดงานโดยให้มีความครอบคลุมและสอดคล้อง
กับพ้ืนที่ด าเนินการจัดงานจริง และมีองค์ประกอบครบถ้วน (ส าหรับส่วนงานการก่อสร้างจัดเตรียมสถานที่การจัด
งาน จะต้องให้แล้วเสร็จก่อนจัดงานอย่างน้อย 1 วัน และรื้อถอนให้แล้วเสร็จหลังจัดงานภายใน ๒ วัน) โดยต้อง
น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

4.2.3) จัดหาและติดตั้งเต็นท์ เพ่ืออ านวยความสะดวกตามจุดต่างๆ โดยกระจายตามจุดต่างๆ 
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องต่อความต้องการใช้สอยในพ้ืนที่จัดงาน โดยน าเสนอรูปแบบของเต็นท์ และการวางผัง/
ต าแหน่งติดตั้งเต็นท์ในแต่ละจุดให้คณะกรรมพิจารณา  

4.2.4) ออกแบบ จัดท า และติดตั้งซุ้มประตูทางเข้างาน พร้อมตกแต่งให้มีความสวยงาม ดึงดูด
ความน่าสนใจ และสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน จ านวน ๑ ซุ้ม 

4.2.5) ออกแบบ จัดท า และติดตั้งจุด Land Mark ส าหรับเป็นจุดถ่ายภาพของผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

4.2.6) ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  นายอ าเภอเมืองระยอง 
นายกเทศมนตรีนครระยอง สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
ดูแลความเรียบร้อยทั้งก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงานในด้านต่างๆ โดยให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่การจัดงาน ทั้งบริเวณสวนศรีเมืองและถนนยมจินดา อาทิ การจราจร ความปลอดภัย ความสะอาด เป็นต้น 

4.2.7) ดูแลจัดการบริหารพื้นที่การจัดงานให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่จัดงาน โดยค านึงถึง
การจราจรและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

4.2.8) ออกแบบ และติดตั้งเต็นท์สีขาว พร้อมตกแต่งพ้ืนที่ในพิธีเปิด จัดเตรียมสถานที่ส าหรับ
รับรองประธาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อพ้ืนที่การจัดงาน 

/4.2.9) จัดเตรียม... 
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4.2.9) จัดเตรียมพื้นท่ีและติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอ้ี ส าหรับอ านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงาน ให้มี
ความเพียงพอและเหมาะสมต่อพ้ืนที่การจัดงาน 

4.2.10) ด าเนินการจัดหาและติดตั้งกองอ านวยการ ขนาด 1๒.๐๐ x 1๒.๐๐ เมตร พร้อมติด
ป้ายชื่อ กองอ านวยการ พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง ส าหรับกองอ านวยการและ สามารถขยายเสียงชัดเจนได้ทั่ว
บริเวณงาน โดยติดตั้งประจ าตลอดเวลาที่จัดงาน และมีเจ้าหน้าที่ประจ าไม่น้อยกว่ า 2 คน เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ทั้งนี้ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก โต๊ะ เก้าอ้ีในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

4.2.11) ด าเนินการจัดหาเวที และติดตั้งระบบแสง สี เสียง ให้เหมาะสมกับการจัดงาน พร้อมทั้ง
จัดหาระบบกระแสไฟฟ้า อาทิ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมน้ ามัน พร้อมเดินระบบกระแสไฟฟ้า 

4.2.12) ด าเนินการประสานงานต ารวจท้องที่  เทศบาลนครระยอง หรือ อปพร. เพ่ือจัดหา
เจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย อ านวยความสะดวกการจราจร ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ภายในงาน
ตลอดการจัดงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ ม และค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของงานจราจร 

4.2.13) ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ส าหรับจอดรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 จุด พร้อมทั้งก าหนดเขตพ้ืนที่จอดส าหรับประธานในพิธี ผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนจัดท า
ป้ายบอกทาง โดยให้ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดูแล อ านวยการ บริการให้
ครอบคลุมในบริเวณพ้ืนที่จอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกภายในงานตลอดการจัดงาน โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

4.2.14) ด าเนินการจัดหาและประสานงานหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมด้วยรถฉุกเฉิน จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 จุด เพ่ืออ านวยความสะดวกภายในงานตลอดการจัดงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของหน่วยปฐมพยาบาล 

4.2.15) ด าเนินการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า     
1 จุด โดยจัดวางในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่
ปฏิบัติงานของหน่วยรถสุขาที่มาเป็นผู้ด าเนินงานในการจัดงานด้วย 

4.2.16) ด าเนินการประสานงาน จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดพ้ืนที่ทั้งก่อนและหลังการจัด
งาน เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจัดหารถเก็บขยะออกจากพ้ืนที่เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานเรียบร้อยแล้ว และ
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดพ้ืนที่ ตลอดจนค่าบริการรถเก็บขยะที่มาเป็นด าเนินงานในการจัดงานด้วย 

4.2.17) ด าเนินการติดตั้ง -รื้อถอน คืนสภาพสถานที่จัดงานซึ่งรวมทั้งค่าขนส่ง พัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นตามกฎเกณฑ์และระเบียบของเจ้าของสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานฯ รวมทั้งรับผิดขอบ เกี่ยวกับความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับสถานที่จัดงานจากการติดตั้งและรื้อถอน 

4.2.18) ด าเนินการจัดเตรียมการต่างๆ ซุ้มประตู เวที พิธีเปิด ให้แล้วเสร็จ ก่อนก าหนดการเปิดงาน
ของประธานในพิธีไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง พร้อมรื้อถอนส่วนที่ไม่จ าเป็นออกเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด ภายใน 1 วัน 

4.2.19) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดงาน อาทิ ค่าสถานที่ ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่าอ านวยการจราจร ค่าท่ีเช่าสถานที่จอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีท้ังหมด สืบเนื่องจากการจัดงาน 

4.2.20) ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
ตลอดการจัดงานไม่น้อยกว่าวันละ 5 คน 

/4.2.21) หากม.ี.................... 
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4.2.21) หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการจัดงาน ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดขอบ
ค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสถานที่ หรือผู้เสียหายอ่ืนในกรณีเกิดความเสียหายที่เกิดจากการเตรียมการจัดงาน การรื้อถอน
หรือการใช้เทคนิคต่างๆ ในการจัดพิธีเปิด ไม่ยกเว้นแม้เหตุสุดวิสัย   

- งานเวท ี
4.2.22) ออกแบบและจัดหาเวทีพร้อมฉากหลัง โดยให้ตกแต่งให้สวยงามเหมาะสมกับงาน

ประเพณีสงกรานต์ เพื่อใช้ส าหรับการแสดงขนาดไม่ต่ ากว่า 12.00x5.00 เมตร และออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของ
งาน ชื่องานปรากฏอยู่บนฉากหลังให้สอดคล้องกับรูปแบบการการแสดง 

4.2.23) จัดหาอุปกรณ์และตกแต่งบรรยากาศโดยรวม และรูปแบบงาน รวมทั้ง ออกแบบ
แผนผัง การจัดวางเวที ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย สวยงาม สอดคล้องกับประเพณีสงกรานต์ เพ่ื อใช้
ส าหรับจัดกิจกรรมและพิธีการต่างๆ  

4.2.24) ออกแบบและจัดท าเวที พร้อมปูพื้น ให้มีมาตรฐาน แข็งแรงและสวยงาม เพ่ือใช้ส าหรับ
การแสดงดนตรี การแสดงของเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในท้องถิ่น เช่นการแสดงเปิดงาน เป็นต้น 

4.2.25) จัดให้มีระบบแสง สี เสียง ที่มีคุณภาพระดับสูง มีความพร้อมในการรองรับกับการใช้งาน
ได้อย่างมีศักยภาพในพิธีเปิดงานและอุปกรณ์จ าเป็นอื่นๆ ให้ครบถ้วนและมีความเหมาะสมต่อการจัดงาน  

- บริเวณหอพระพุทธอังคีรส (สวนศรีเมือง) 
ออกแบบ จัดวางแผนผังและตกแต่งบริเวณพื้นที่ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ และธงประดับ บนหอ

พระพุทธอังคีรส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวระยอง ให้มีความสวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี สรงน้ าพระ
พุทธอังคีรส รดน้ าขอพรจากพระสงฆ์สมณศักดิ์ และผู้สูงอาย ุตามรายละเอียดดังนี้ 

4.2.26) ด าเนินการจัดเตรียมการต่างๆ เช่น ซุ้มประตู เวที พิธีเปิด ให้แล้วเสร็จ ก่อนก าหนดการ
เปิดงานของประธานในพิธีไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง พร้อมรื้อถอนส่วนที่ไม่จ าเป็นออกเมื่อเสร็จสิ้น พิธีเปิด ภายใน 1 วัน  

4.2.27) ออกแบบและตกแต่งแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธอังคีรส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวระยอง 
ประดับดอกไมใ้ห้สวยงาม เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการสรงน้ าพระพุทธอังคีรส  

4.2.28) จัดหาภาชนะใส่น้ าและโรยกลีบดอกไม้ใส่ในภาชนะตามความเหมาะสม เช่นดอก
กุหลาบ ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง รวมทั้งน้ าอบ น้ าปรุง ด้านบนหอพระพุทธอังคีรสจ านวนไม่น้อยกว่า 10 จุด เพ่ือ
ใช้สรงน้ าพระพุทธอังคีรส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวระยอง พระสงฆ์ สมณศักดิ์ จ านวน 9 รูป และผู้สูงอายุ  

4.2.29) จัดหาภาชนะใส่น้ าไว้ด้านล่างบริเวณด้านหน้าหอพระพุทธอังคีรส ส าหรับไว้บริการ
ประชาชน ไม่น้อยกว่า 15 จุด 

4.2.30) จัดหามาลัยดอกไม้สดส าหรับประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ไม่น้อยกว่า 60 พวง และ
ดอกไม้สดส าหรับสักการบูชาพระพุทธอังคีรส จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ช่อ 

4.2.31) จัดหาธงประดับ ได้แก่ธงสามเหลี่ยม ธงราว ธงริ้ว ประดับบริเวณสถานที่จัดงาน 
4.2.32) ด าเนินการนิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์ จากวัดต่างๆ ในเขตอ าเภอ

เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 9 รูป โดยผู้รับจ้างจะต้อง 
/รับผิดชอบ............... 
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รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพาหนะรับ-ส่ง และเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการด าเนินงาน และออกแบบและ
ตกแต่งสถานที่รดน้ าขอพรผู้สูงอายุพร้อมเตรียมมาลัยกรพวงเล็ก จ านวนไม่น้อยกว่า 29 ท่าน ในวันที่ 13 
เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. โดยให้มีภาชนะใส่น้ าและรองรับน้ า  

4.2.33) ด าเนินการจัดหาตัวแทนผู้สูงอายุจาก 29 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง เพ่ือเข้า
ร่วมพิธีรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดหาอาหารกลางวันส าหรับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 60 คน
จัดหาของที่ระลึกเพ่ือมอบให้แด่ตัวแทนผู้สูงอายุจาก 29 ชุมชน โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม  

- ขบวนแห่  
ขบวนแห่พระพุทธอังคีรส และพระสงฆจ์ากวัดต่างๆ จ านวน 29 วัด ทีร่่วมประพรมน้ ามนต์  

ขบวนนางสงกรานต์ และขบวนรถบุปผชาติจากชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ไปรอบเมืองระยอง โดยใช้
เส้นทางหอพระพุทธอังคีรส – ถนนตากสินมหาราช – ถนนยมจินดา – ถนนหน้าวัดโขดทิมทาราม – ถนนสุขุมวิท – 
ตลาดศูนย์การค้าสาย 4 – ตลาดสดสตาร์ – สถานีขนส่งเก่า – ตลาดชัยพร – ถนนสุขุมวิท – เข้าตลาดเก่า – 
ศาลหลักเมือง – ถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าถนนตากสินฯ กลับมายังหอพระพุทธอังคีรส ซึ่งต้องด าเนินการดังนี้ 

4.2.34) จัดหารถบรรทุก ชนิดไม่ต่ ากว่า 4 ล้อ พร้อมออกแบบและตกแต่งให้มีความสวยงาม 
เหมาะสม ความยาวไม่น้อยกว่า 6  เมตร ส าหรับใช้เป็นรถแห่องค์พระพุทธอังคีรส จ านวน 1 คัน โดยให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ประจ ารถ รวม 4 คน (ถือสัปทน 2 คน/ประคององค์พระ
พุทธอังคีรส 2 คน) การแต่งกายเหมาะสมสวยงามเข้ากับลักษณะงาน  

4.2.35) จัดหารถบรรทุก ชนิดไม่ต่ ากว่า 4 ล้อ พร้อมออกแบบและตกแต่งให้สวยงามเหมาะสม 
ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จัดท าตัวนักษัตรสัตว์ประจ าปี ส าหรับใช้บนรถขบวนแห่นางสงกรานต์ และนางปี 
อย่างละ 1 ตัว ลักษณะโครงสร้างจัดท าด้วยวัสดุแข็งแรง มีขนาดที่เหมาะสม สวยงาม มองเห็นได้ในระยะไกล
จ านวน 1 คัน ในนามของจังหวัดระยอง  

4.2.36) จัดหาผู้นั่งประจ ารถ รวม 8 คน ประกอบด้วย นางสงกรานต์ 1 คน นางปี 1 คน นางฟ้า 
6 คน พร้อมทั้งจัดหาชุด แต่งหน้า ท าผม ที่เหมาะสมสวยงามเข้ากับลักษณะงาน เพ่ือขึ้นนั่งประจ ารถนาง
สงกรานต์ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 เพ่ือใช้ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. 

4.2.37) จัดหารถบรรทุกพร้อมออกแบบและตกแต่งให้สวยงามเหมาะสม เพ่ือใช้เป็น            
รถบุปผชาติ ชนิดไม่ต่ ากว่า 4 ล้อ พร้อมออกแบบและตกแต่งให้สวยงามเหมาะสม ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
จ านวน 1 คัน ในนามของอ าเภอเมืองระยอง และรถร่วมขบวนแห่ ชนิดไม่ต่ ากว่า 4 ล้อ ความยาวไม่น้อยกว่า     
6 เมตร จ านวน 1 คัน  ในนามของเทศบาลนครระยอง โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 เพ่ือใช้
ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. 

4.2.38) ด าเนินการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดต่างๆ ในจังหวัดระยอง จ านวน 29 วัด เพ่ือประกอบ
พิธีสรงน้ าในขบวนรถแห่ พร้อมทั้งจัดหาพาหนะรถรับ-ส่ง พระสงฆ์ ร่วมขบวนแห่ จากวัดต่างๆ ในจังหวัดระยอง 
จ านวน 29 คัน พร้อมทั้งตกแต่งพาหนะของพระสงฆ์ให้มีความสวยงามและเหมาะสม จัดวางอาสนะ 
ส าหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีสรงน้ า และจัดหาภาชนะใส่น้ าประจ ารถเพ่ือเข้าร่วมขบวนแห่ในงานวันสงกรานต์ ใน
วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

 
/42.39) ออกแบบ.............. 
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4.2.39) ออกแบบและด าเนินการจัดหาขบวนรถบุปผาชาติ ในนามของชุมชน/ชมรม จ านวน 
11 คัน โดยตกแต่งให้มีความสวยงาม เหมาะสม แสดงถึงเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งจัดหาผู้แทนแต่ 
ละชุมชน/ชมรม เข้าร่วมในขบวนแห่ไม่น้อยกว่าขบวนละ 30 คน และจัดหากลองยาว แตรรวง คณะสิงโต สลับ 
ขบวนแห่ของชุมชนและชมรมต่างๆ เพ่ือสร้างความครึกครี้นเข้าร่วมขบวนแห่รถในวันสงกรานต์ ในวันที่           
13 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

- การแสดงและพิธีเปิดงาน 
  4.2.40) จัดหาการแสดงดนตรีไทย/ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น/การแสดงที่ดึงดูดความสนใจ เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ ค่าการแสดง 
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอ ชื่อชุดการแสดงดนตรีไทย/ศิลปวัฒนธรรม
ประจ าถิ่น หรือกลองยาว แตรวง สิงโต และการแสดงที่ดึงดูดความสนใจ เพ่ือประกอบดุลพินิจและการพิจารณา
ของคณะกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด และการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.2.41) ประสานงานและจัดหาการแสดงดนตรี จากนักดนตรีที่มีความสมารถในท้องถิ่นๆ เพ่ือ
จัดแสดงบนเวที โดยให้มีผู้ก ากับเวที และเพ่ือให้การแสดงบนเวทีด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

4.2.42) จัดหาพิธีกรชาย-หญิง ทั้งนี้จะต้องเป็นพิธีกร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีความรู้
ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจและสามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดรายละเอียด กระบวนการ ตลอดจนด าเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาการจัดงาน สามารถ
ด าเนินพิธีการ/การด าเนินงานที่สุภาพและมีความเหมาะสมกับการจัดงานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้อง
น าเสนอ รายชื่อพิธีกรเพ่ือประกอบดุลพินิจและการพิจารณาของคณะกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

4.2.43) ด าเนินการประสานงานเชิญผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่จัดงาน
และหน่วยงานภาคีและผู้เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย  

4.2.44) ด าเนินการออกแบบ น าเสนอการจัดพิธีเปิดงาน พร้อมด าเนินการพิธีเปิดงานทั้งหมด 
รวมทั้งเทคนิคพิเศษในการเปิดงานที่ดึงดูดความสนใจ  

4.2.45) ด าเนินการออกแบบ จัดท าก าหนดการพิธีเปิดงาน ล าดับพิธีการ ค ากล่าวรายงาน ค า
กล่าวเปิดงาน เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส าเนาให้สื่อมวลชน 

4.2.46) ด าเนินการออกแบบและน าเสนอการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดงาน โดยจะต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับรูปแบบการจัดงานอย่างน้อยจ านวน ๑ ชุดการแสดง โดยน าเสนอมาเพ่ือประกอบการพิจาณา
ของคณะกรรมการด้วย 

4.2.47) ด าเนินการจัดหาแท่น Podium ล าหรับพิธีเปิด พร้อมประดับและตกแต่งอย่างสวยงาม 
จ านวน ๒ ชุด  

4.2.48) ด าเนินการจัดหาโซฟาพร้อมโต๊ะรับแขก แจกันดอกไม้ ส าหรับประธานในพิธีและแขกผู้
มีเกียรติ จ านวน 2 ชุด ส าหรับ จ านวน ๑๐ ท่าน พร้อมทั้งจัดหาฟลอร์พ้ืน/พรมรองพ้ืน ส าหรับจัดวางเก้าอ้ี
ประธานในพิธี ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

4.2.49) ด าเนินการจัดหาเก้าอ้ีมีพนักพิง ส าหรับผู้มีเกียรติจ านวน 10 ชุด เก้าอ้ี จ านวน 100 ตัว 
ส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  

/4.2.50)ด าเนินการ................. 
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4.2.50) ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก เพ่ือให้การต้อนรับและน าผู้เข้าร่วมพิธี
เปิด เข้าประจ าที่นั่ง  

4.2.51) ด าเนินการจัดหาและบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับประธานในพิธี และผู้มี
เกียรติ จ านวนไม่น้อยกว่า 10๐ ชุด พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกตลอดการจัดงาน 

4.2.52) ด าเนินการควบคุมและก ากับดูแลพิธีเปิดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประสาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุน ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
      4.2.53) ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกภาพ
บรรยากาศงาน/บุคคล/สถานที่/รูปแบบงานที่มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ สามารถน าไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ในโอกาสต่อไปได้ โดยให้เก็บบันทึกในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ jpeg ส าหรับภาพนิ่ง ในรูปแบบไฟล์  
mp4 , m4v , mov , mpg , mpeg ส าหรับภาพวิดีโอ/ภาพยนตร์ จ านวนอย่างละ 3 ชุด พร้อมส่งให้กับจังหวัด
ระยอง ภายในระยะเวลา 15 วันท าการ หลังเสร็จสิ้นงาน เพ่ือใช้ประกอบการตรวจรับการจ้าง 

- การผลิตสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ 
4.2.54) ด าเนินการจัดท าสคริปและผลิตสปอตโฆษณาผ่านทางรถแห่ พร้อมเผยแพร่ ด้วยรถแห่

ที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คัน วิ่งประชาสัมพันธ์การจัดงานในพ้ืนที่อ าเภอเมืองระยอง 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 5 วัน 

4.2.55) ด าเนินการออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยวัสดุไวนิลอิงค์เจ็ทหนา ๓๖๐ แกรม 
พิมพ์ ๔ สี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 dpi ขนาด 2.5๐x4.5๐ เมตร จ านวน 5 ป้าย ขนาด 4.00x6.00 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย และขนาด 2.30x3.40 เมตร จ านวน 4 ป้าย โดยระบุชื่องาน ก าหนดการ กิจกรรม วัน เวลา 
สถานที่จัดงาน และการเชิญชวนเข้าร่วมงานให้สวยงามตรงตามแนวคิดการจัดงาน โดยติดตั้ง พร้อมรื้อถอน  และ
ติดตั้งบริเวณท่ีเหมาะสมในจังหวัดที่จัดงาน  
   4.2.56) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น อย่างน้อย 3 สถานี ไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

- ถนนยมจินดา (จุดเล่นน้ าสงกรานต์) 
ด าเนินการประสานงานกับเทศบาลนครระยอง เพ่ือก าหนดรูปแบบแนวคิดการจัดกิจกรรมการ

เล่นน้ าสงกรานต์ในถนนสายวัฒนธรรมยมจินดา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
พ้ืนที่จัดงาน 

4.2.57) นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการเล่นน้ าสงกรานต์ เส้นทางถนนสายวัฒนธรรม ยมจินดา 
ในช่วงเวลาเย็น-ค่ า ตามรายละเอียดแนวคิดการจัดงานของเทศบาลนครระยอง 

4.2.58) ออกแบบเวทีพร้อมฉากหลัง โดยให้ตกแต่งให้สวยงามเหมาะสมกับงานประเพณี
สงกรานต์ เพ่ือใช้ส าหรับการแสดง โดยออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของงาน ชื่องานปรากฏอยู่บนฉากหลังให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการการแสดง 

4.2.59) จัดหาอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานและตกแต่งบรรยากาศโดยรวมตลอด
เส้นทางถนนยมจินดา และรูปแบบงาน รวมทั้ง ออกแบบแผนผัง การจัดวางเวที ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย สวยงาม สอดคล้องกับประเพณีสงกรานต์ เพ่ือใช้ส าหรับจัดกิจกรรมและพิธีการต่างๆ  

 
/4.2.60) จัดให้มีระบบ..................... 
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4.2.60) จัดให้มีระบบแสง สี เสียง ที่มีคุณภาพระดับสูง มีความพร้อมในการรองรับกับการใช้
งานได้อย่างมีศักยภาพในพิธีเปิดงานและอุปกรณ์จ าเป็นอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนและมีความเหมาะสมต่อการจัดงาน 

4.2.61) จัดหาการแสดง/คอนเสิร์ตของเยาวชน ที่มีความสามารถ เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ ค่าการแสดง ค่าอาหาร ค่าเดินทาง  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอ ชื่อชุดการแสดง/คอนเสิร์ตของเยาวชน เพ่ือประกอบดุลพินิจและการ
พิจารณาของคณะกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด และการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.2.62) ติดตั้งระบบแสง เสียง ระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงพ้ืนที่การจัดงานในถนนยม
จินดาทั้งหมดมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟสำรองเพ่ือใช้งาน พร้อมพนักงานท าหน้าที่ควบคุมและดตูลอดการจัดงาน 

4.2.63) จัดให้มีซุ้มจำหน่ายอาหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ซุ้ม พร้อมพนักงานขายแต่งกายแบบ
โบราณ เพ่ือร่วมสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย 

4.2.64) ด าเนินการประสานงานต ารวจท้องที่  เทศบาลนครระยอง หรือ อปพร. เพ่ือจัดหา
เจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย อ านวยความสะดวกการจราจร ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ภายในงาน
ตลอดการจัดงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของงานจราจร 

4.2.65) ด าเนินการจัดหาและประสานงานหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมด้วยรถฉุกเฉิน จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 จุด เพ่ืออ านวยความสะดวกภายในงานตลอดการจัดงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของหน่วยปฐมพยาบาล 

4.2.66) ด าเนินการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
จุด โดยจัดวางในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่
ปฏิบัติงานของหน่วยรถสุขาทุกท่านที่มาเป็นผู้ด าเนินงานในการจัดงานด้วย 

4.2.67) ด าเนินการประสานงาน จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดพื้นที่ทั้งก่อนและหลังการ
จัดงาน เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจัดหารถเก็บขยะออกจากพ้ืนที่เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานเรียบร้อยแล้ว 
และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดพ้ืนที่
ทุกท่าน ตลอดจนค่าบริการรถเก็บขยะที่มาเป็นด าเนินงานในการจัดงานด้วย 

4.2.68) ด าเนินการติดตั้ง -รื้อถอน คืนสภาพสถานที่จัดงานซึ่งรวมทั้งค่าขนส่ง พัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นตามกฎเกณฑ์และระเบียบของเจ้าของสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานฯ รวมทั้งรับผิดขอบ เกี่ยวกับความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับสถานที่จัดงานจากการติดตั้งและรื้อถอน 

4.2.69) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดงาน อาทิ ค่าสถานที่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอ านวย
การจราจร ค่าที่เช่าสถานที่จอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีท้ังหมด สืบเนื่องจากการจัดงาน 

4.2.70) ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
ตลอดการจัดงานไม่น้อยกว่าวันละ 5 คน 

4.2.71) หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการจัดงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสถานที่ หรือผู้เสียหายอ่ืนในกรณีเกิดความเสียหายที่เกิดจากการเตรียมการจัดงาน การรื้อถอน
หรือการใช้เทคนิคต่างๆ ในการจัดพิธีเปิด ไม่ยกเว้นแม้เหตุสุดวิสัย 

- อ่ืนๆ  
   4.2.72) ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดงาน ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบ
อ่ืนๆ โดยให้มีความพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และสามารถอ านวยความสะดวกตลอดการจัดงาน 

/5. งบประมาณ................. 
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5. งบประมาณ 

 โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2561 กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์สืบสาน
งานประเพณีท่ีระยอง ประจ าปี 2561  งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

6. สถานที่ด าเนินการและระยะเวลาการจัดงาน 
 6.1 บริเวณสวนศรีเมือง และถนนยมจินดา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 6.2 ระยะเวลาการจัดงาน จ านวน 1 วัน 1 คืน ในวันที่ 13 เดือนเมษายน ๒561 

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
7.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จังหวัดระยองจะพิจารณา 

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
7.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดระยองจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า 

ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักร้อยละที่ก าหนด 
โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

7.2.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 50 (50 คะแนน)  
7.2.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 50 

(50 คะแนน) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิค จ านวน 6 ข้อ ดังนี้  
  (๑) แนวคิดการจัดงานที่มีรูปแบบสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เป็นแนวคิดเฉพาะของงาน 

(จ านวน 10 คะแนน) 
  (๒) แผนผังการจัดงาน เนื้อหาและการออกแบบภาพงานทั้งหมดตามข้อ 6 (จ านวน 

10 คะแนน) 
  (๓) แนวคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งพ้ืนที่การจัดงาน รายละเอียดทุกกิจกรรมที่

ก าหนดอย่างละเอียด (จ านวน 10 คะแนน)  
  (๔) แผนการด าเนินงานที่สามารถด าเนินการได้สอดคล้องและเหมาะสม (จ านวน 

10 คะแนน) 
  (๕) แบบร่าง (Art work) ป้าย, ประชาสัมพันธ์, เวทีและการตกแต่ง  (จ านวน        

5 คะแนน) 
  (๖) ข้อเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ภาครัฐได้

ประโยชน์  (จ านวน 5 คะแนน) 
   7.3 ก าหนดให้มีการน าเสนอรูปแบบในการจัดงานแบบเสมือนจริงให้คณะกรรมการพิจารณาใน
วันพิจารณาราคา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองระยอง โดยรูปแบบการน าเสนอต้องครอบคลุมถึงการ 
ด าเนินงานทั้งหมดของการจัดงานตาม ข้อ. 6 , คุณภาพ ความพร้อมด้านการด าเนินงานและการบริหารจัดการ, 
ประวัติผลงาน , การแสดงหลักฐาน การติดต่อประสานงานการแสดง/นักดนตรี/ศิลปิน  รายชื่อบูธจ าหน่ายสินค้า, 
สิ่งอ านวยความสะดวก และคุณสมบัติตามขอบเขตการด าเนินงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขและกิจกรรมอ่ืนใดเพ่ิมเติม
ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จะต้องท าให้อยู่ในรูปเล่มเดียวกัน 
จ านวน ๕ ชุด และน าเสนอรูปแบบ Power Point ก าหนดเวลาให้น าเสนอได้รายละไม่เกิน 30 นาที รวมซักถาม 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตามล าดับก่อนหลังตามราคาที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ยื่นข้อเสนอไว้ เป็นส าคัญ  

/7.4 ผลการ......... 
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  7.4 ผลการตัดสินตามเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  7.5 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาที่
ต่ าสุดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของคณะกรรมการฯเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปด้วยความไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  7.6 ผู้เสนอราคาจะต้องพร้อมเข้าน าเสนอหรือชี้แจงแผนงานโดยละเอียดได้ทันที ทั้งนี้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดระยองจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  7.7 ผู้เสนอราคาสามารถน าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา มายื่น
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นับถัดจากวันที่
สิ้นสุดการเสนอราคา โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
  7.8 คณะกรรมการพิจารณาผลสงวนสิทธิ์ที่จะท าการเปลี่ยนแปลงแบบ เนื้อหา แนวความคิด 
และกิจกรรม ในทุกด้านเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม ผู้จะเสนอราคาจะต้องปรับเปลี่ยนโดยไม่มีเงื่อนไข 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
จังหวัดระยอง โดยที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองระยอง 

9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 
ทางไปรษณีย์ส่งถึง ที่ว่าการอ าเภอเมืองระยอง 

ถนนตากสินมหาราช  ต าบลท่าประดู่  อ าเภอเมืองระยอง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

       โทรศัพท ์๐ 38 618792 
 
 นางสาวกฤษณา   ยั่งยืน   ประธานกรรมการ 
 นางจุฑารัตน์  ขาวคม   กรรมกการ 
 จ่าเอกประสาน   ทิพย์สุข   กรรมการ 
 


