ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia)
ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน กาหนดจัดงานแล้วเสร็จภายใน 25 วัน หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว
ณ พื้นทีจ่ ังหวัดสุพรรณบุรี
**************************
๑. ความเป็นมา

วัฒนธรรมไทย เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของสังคมไทย ทั้งยังเป็นเครื่องวัดควำมเจริญ
หรือควำมเสื่อมของสังคม ซึ่งมีผลต่อควำมก้ำวหน้ำของประเทศ เพรำะประเทศจะเจริญหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับกำร
พัฒนำของคนในสังคม จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่กล่ำวถึงกำรพัฒนำประเทศ ให้เจริญก้ำวหน้ำนั้น
สังคมต้องมีดุลยภำพจำกกำรพัฒนำคนในสังคมเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ โดยคนไทยสำมำรถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ร่วมใจกันพัฒนำภูมิปัญญำไทยควบคู่กับกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี กำรเสริมสร้ำง และปลูก
จิตสำนึกที่ดีงำม ก่อให้เกิดควำมร่วมมือ ร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงำมถ่ำยทอดจำกรุ่นไปสู่รุ่น เกิดเอกลักษณ์
ของควำมเป็ น ไทยและมรดกที่ ส ำคั ญ ซึ่ งเป็ นควำมภู มิ ใจและแสดงถึ งเกี ยรติ ภู มิ ศั กดิ์ ศรี ของไทย ดั งจะเห็ นได้
จำกแผนพั ฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ยัง บรรจุ ควำมส ำคั ญของวัฒ นธรรม คุณ ธรรม จริ ยธรรม ไว้ ในกำร
แก้ปัญหำของชำติ ดังนั้น จึ งเป็น หน้ ำที่ของคนไทยทุกคนต้องร่ว มใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสำนวัฒนธรรม
ที่ดีงำมนี้สืบไป
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภำคีเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมทุกระดับในกำรนำมิติทำงวัฒนธรรมมำบูรณำ
กำรร่ วมกั นโดยกำรน ำทุ นทำงวั ฒนธรรมของท้ องถิ่ นมำสร้ ำงรำยได้ และควำมมั่ งคั่ งจำกอุ ตสำหกรรมสร้ ำงสรรค์
และบริ กำรทำงวั ฒนธรรม ตลอดจนสร้ ำงกำรมี ส่ วนร่ วมระหว่ ำงชุ มชนกั บหน่ วยงำนภำครั ฐ ส่ งเสริ มกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สินค้ำทำงวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งต่อชุมชน ซึ่งจังหวัด
สุพรรณบุรีมีป ระวัติศำสตร์อันยำวนำน และควำมหลำกหลำยของกลุ่มชำติพันธุ์ มีวัฒ นธรรมประเพณี ที่มีควำม
โดดเด่น มีเอกลักษณ์และอัต ลักษณ์แตกต่างกัน ออกไป จึงได้มีการส่งเสริมให้จังหวัดเป็นศูนย์กลำง กำรท่องเที่ยว
โดยกำรส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และนโยบำยรัฐบำลในด้ำนกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้สร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยนำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชำชน ชุมชน ตลอดจนเพิ่มมูล ค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่น กอปรกับสุพรรณบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง “ศิลปิน” เนื่องจากเป็นที่กาเนิดของศิลปิน
แห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายที่สร้างสรรค์สุนทรียภาพให้กับสังคม ทั้งด้านดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง
เพลงสากล และศิลปะด้านต่างๆ จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ กลายเป็นต้นแบบและสร้าง
แรงบันดาลใจของศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ทั่วไป ที่จะก้าวตามไปสู่ความฝันในการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง
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เป็นสถำนกำรณ์ร้ำยแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและชีวิต ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดโรคโรคติด
เชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จึ ง จั ด กิ จ กรรมผ่ า นระบบการสื่ อ สารออนไลน์ โดยใช้ สื่ อ Interactive
Multimedia ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ ที่สามารถจัดการกับข้อมูลภาพและเสียง
ให้แสดงผลบนจอ ในลักษณะที่โต้ตอบได้ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นจานวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่ำว
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์
จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมงำนศำสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็ น การสร้ างและพัฒ นาให้ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล และรากฐานทางวัฒ นธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
๒.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ในพื้นที่จังหวัด
๒.3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมนาไปสู่การสืบสาน การต่อยอด การอนุรักษ์
และการน าทุนทางวัฒ นธรรมมาสร้ างมูล ค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างจิตส านึกเด็ก เยาวชน และประชาชน
ให้เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์และร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
๒.4 เพื่อส่ งเสริมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชน
และของชาติ
๓. เป้าหมาย
จัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia)
ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 3 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จัดพิธีเปิดงาน และพิธีไหว้ครู ในระบบ Interactive Multimedia
3.2 จัดสัมมนาการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรี จังหวัดสุพรรณบุรี และนิทรรศการในระบบออนไลน์
3.3 นาเสนอวีดิทัศน์การแสดงของศิลปินเมืองสุพรรณบุรี
๔. พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
๕. ขอบเขตการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด นำเสนอรูปแบบ
กำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
5.2 จัดทาแผนปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม คาสั่ง และมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้นาเสนอแผนก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
นำเสนอรูปแบบกำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
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และเอกชน ร่วมดาเนินงาน นำเสนอรูปแบบกำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ ดังนี้
จัดเตรียมคณะทางานในการดาเนินการโครงการฯ พร้อมนาเสนอหน้าที่คณะทางานในรูปแบบ
ตารางพร้อมเบอร์โทรศัพท์สาหรับติดต่อ อย่างน้อยต้องมี ดังนี้
๑. คณะทางานฝ่ายอานวยการ
๒. คณะทางานฝ่ายจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
๓. คณะทางานฝ่ายพิธีการไหว้ครู
๔. คณะทางานฝ่ายสถานที่
๕. คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖. คณะทางานฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ อานวยความสะดวก
๗. คณะทางานฝ่ายพิธีการ และพิธีกร
๘. คณะทางานฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
๙. คณะทางานฝ่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
๑๐. คณะทางานฝ่ายเลขานุการ
๑๑. คณะทางานฝ่ายติดตามและประเมินผล
12. คณะทางานด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรค ภายใต้การควบคุม คาสั่ง และมาตรการ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
13. คณะทางานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานความร่ วมมือกับภาครั ฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดกิจกรรมดนตรีในรูปแบบ
หลอมรวมศิลปินถิ่นสุพรรณ
๕.4 จัดพิธีเปิดงาน และพิธีไหว้ครู ในระบบ Interactive Multimedia จานวน ๑ ครั้ง
นำเสนอ สถำนที่จัดงำน รูปแบบกำรจัดงำน พร้อมแนบแบบ รำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
๕.4.๑ นาเสนอสถานที่ เวที ระบบ แสง เสียง ระบบ Interactive Multimedia
ระบบประชุมสัมมนาออนไลน์ ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียง และเทคนิคต่างๆ ที่จาเป็น และสาคัญ
๕.4.๒ ออกแบบ จัดทาโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของงานให้มีความเหมาะสม
๕.4.๓ จัดให้มีของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงานออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชิ้น
๕.4.๔ จัดให้มีพิธีกรที่มีความรู้ ความสามารถในงานศิลปวัฒนธรรม สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๕.4.๕ จั ดท ากาหนดการจัดงาน พร้อ มประสานหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องกั บการจัดงาน
ตามกาหนดการ
๕.4.๖ จั ด สถานที่รับรองส าหรับ ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และหั ว หน้าส่ ว นราชการ
ให้เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๕.4.๗ จัดให้มีอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมผ้าเย็น สาหรับประธาน และแขกผู้มีเกียรติ
๕.4.๘ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอานวยความสะดวกแก่ประธานฯ และแขกผู้มีเกียรติ
๕.4.๙ จัดทาวีดีโอนาเสนอความเป็นมาของโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที
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๕.4.๑๑ จัดให้มีอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เพียงพอ
๕.4.๑๓ จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว สาหรับพิธีเปิดงาน
๕.๕ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของศิลปินเมืองสุพรรณบุรี การนาเสนอแต่ละคลิป ความยาว
ไม่น้อยกว่า 10 นาที
นำเสนอรูปแบบสถำนที่ในกำรถ่ำยทำ ชื่อชุดคลิป แนวคิด รูปแบบวิธีกำรนำเสนอ ระบบด้ำน
เทคนิคกำรถ่ำยทำ และตัดต่อ รำยละเอียดศิลปิน ในแต่ละคลิป ประกอบกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ ดังนี้
๕.๕.๑ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของศิลปินแห่งชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ท่าน
และศิลปินพื้นบ้าน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน
๕.๕.๒ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของวงดนตรีร่วมสมัย
๕.๕.๓ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของวงดนตรีเพื่อชีวิตสุพรรณบุรี
๕.๕.๔ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของวงดนตรีไทย
๕.๕.๕ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
๕.๕.๖ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเลือดสุพรรณ
๕.๕.๗ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของเมดเลย์ลูกทุ่ง
๕.๕.๘ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงโชว์ระนาดเอกจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
๕.๕.๙ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์
๕.๕.๑๐ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงเมดเลย์ลิเกสุพรรณ
๕.๕.๑๑ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงเมดเลย์พุ่มพวง
๕.๕.๑๒ จัดทาวีดิทัศน์การแสดง พลังคนพลังกลอง
๕.๕.๑๓ จัดทาวีดิทัศน์การแสดง แตรวงชาวบ้าน
๕.๕.๑๔ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี
๕.๕.๑๕ จัดทาวีดิทัศน์การแสดงราวงย้อนยุค ชาย- หญิง
๕.๖ การประชาสัมพันธ์โครงการแบบออนไลน์ พร้อมแนบแบบ รำยละเอียด เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ
๕.๖.๑ จัดทาช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค,ยูทูป เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องที่เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
๕.๖.๒ ออกแบบจัดทาป้ายแบนเนอร์ตามเพจในสุพรรณบุรีที่มีคนติดตามไม่น้อยกว่า
๕๐,๐๐๐ คน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ เพจ เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 15 วัน
5.6.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาช่องทางออนไลน์ ตลอดระยะเวลาสัญญา

-5๕.๗ จัดสัมมนาการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในระบบออนไลน์
จานวน ๑ ครั้ง พร้อมแนบรูปแบบ รำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ
5.7.1 จัดหาสถานทีใ่ ห้มีความเหมาะสม
๕.7.2 จอ แอลอีดี ความละเอียด P ๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร
๕.7.3 ระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ โดยนาเสนอรายการ ในระบบ
Interactive multimedia รองรับผู้เข้าร่วมได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
๕.7.4 ชุดกล้องความละเอียดสูงชนิด Full HD จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัวพร้อมสวิทช์
ตัดต่อและเจ้าหน้าที่ควบคุม
๕.7.5 ระบบเสียง แสง มัลติมีเดีย
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการวัฒนธรรมดนตรีสุพรรณบุรี
๕.๗.6 จัดกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรี จานวน ๑ ครั้ง
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
๕.๗.7 จัดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษา นักเรียน ประชาชน จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
๕.๗.8 จัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้ ในกิจกรรมสัมมนาฯ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
5.7.9 จัดให้มีผู้ดาเนินรายการ จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
5.7.10 จัดให้มีพิธีกร ที่มีความรู้ความสามารถ จานวน 1 คน
5.8 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปิน และครูอาวุโส ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบรูปแบบ
รำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ
5.8.๑ จัดทานิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติ และครูอาวุโส ออนไลน์ แบบเสมือนจริง
จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
5.8.๒ จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับศิลปินแห่งชาติ และครูอาวุโส จานวนไม่น้อยกว่า
20 ชุด
๕.๙ การส่งมอบงาน
๕.๙.๑ จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ในรูปแบบวีดีโอ ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นาที
บันทึกลงแผ่นดีวีดี จานวน ๒ ชุด
๕.๙.๒ จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ในรูปแบบภาพนิ่ง บันทึกลงแผ่นดีวีดี จานวน ๒ ชุด
๕.๙.๓ จัดทาบันทึก วีดิทัศน์ทั้งหมดในการถ่ายทา(ฟุตเทจ) และวีดิทัศน์ที่นาเสนอ
ลงในฮาร์ดดิสก์ จานวน ๒ ชุด
๕.๙.๔ จัดส่งเอกสารส่งมอบงานตาม TOR เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยภาพถ่าย และเขียน
ข้อความบรรยายใต้ภาพ ครบทุกกิจกรรม จานวน ๒ ชุด (ตามสัญญาจ้าง)
5.9.5 จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของศิลปิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม แก่ผู้ว่าจ้าง
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๕.๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อนดาเนินการ
๕.๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องประสานหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะดาเนินการ
ออกหนังสือให้
๕.๑๐.๓ การดาเนินงานโครงการสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามสถานการณ์
ตามผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร
๕.๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องตอบรับและตกลงตามเงื่อนไขทุกประการของข้อกาหนด
และขอบเขตของงาน (TOR)
๕.๑๐.๕ วีดิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชิ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของภาพและข้อความที่ปรากฏในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ในกรณีที่ใช้ภาพหรือข้อความที่มีลิขสิทธิ์ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้ได้รับอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมายก่อนที่จะดาเนินการเผยแพร่ หากมีการฟ้องร้องผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้น
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชิ้นถือเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้าง หลังสิ้นสุดโครงการผู้รับจ้างต้องส่งมอบต้นฉบับงานพร้อมสาเนา
ที่มีคุณภาพไว้ทั้งหมด ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถนาไปทาซ้า แก้ไข เปลี่ยนแปลง พิมพ์ หรือผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งเผยแพร่
ซ้าได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะนาไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่ งอยู่ ร ะหว่า งถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรื อทาสั ญญากั บหน่ว ยงานของรั ฐ
ไว้ ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งมี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาจ้ า งในวงเงิ น
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่ ว ยงาน ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บบริห ารราชการส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญั ติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อถือ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาการจัดงาน จานวน 3 วัน กาหนดจัดงานภายใน 25 วัน หลังจากลงนามในสัญญา
๘. การจ่ายเงิน จานวน ๑ งวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และส่งมอบงานตามข้อกาหนดงานทั้งหมด ได้รับการตรวจรับ
จากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย
๙. วงเงินในการจัดหา
จานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๑๐.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาและจะพิจารณาจากราคารวม
๑๐.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดสุพรรณบุรี จะใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้ คะแนนตามปัจจัยหลัก และน้าหนักร้อยละ
ที่กาหนดโดยกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
๑๐.๒.๑ พิจารณาราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดเท่ากับ ร้อยละ ๒๐
(๑) ผู้ที่เสนอราคาต่าสุดจะได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
(๒) ผู้ที่เสนอราคารายอื่นจะคิดจากสูตรการคานวณ ดังนี้
คะแนน = ๑๐๐ – (ราคาของผู้เสนอราคารายอื่น – ราคาต่าสุด) × ๑๐๐
ราคาต่าสุด
ตัวอย่างการคานวณ
ผู้เสนอราคา A เสนอราคาต่าสุด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ๑๐๐ คะแนน
ผู้เสนอราคา B เสนอราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา C เสนอราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑. คะแนนผู้เสนอราคา B = ๑๐๐ - (๑,๒๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐) × ๑๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
= ๑๐๐ – ๒๐ = ๘๐ คะแนน
คะแนนผู้เสนอราคา B = ๘๐ คะแนน
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๑,๐๐๐,๐๐๐
= ๑๐๐ – ๕๐ = ๕๐ คะแนน
คะแนนผู้เสนอราคา C = ๕๐ คะแนน
๑๐.๒.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น กาหนดน้าหนักเท่ากับ ร้อยละ ๘๐ โดยหลักเกณฑ์
การให้คะแนน มีดังนี้
๑. จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด กำหนด
น้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 10
2. การจัดทาแผนปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม คาสั่ง และมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้นาเสนอแผนก่อนปฏิบัติงาน
ทุกครั้งจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปรกติ กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 10
3. การจัดเตรียมคณะทางานในการดาเนินโครงการฯ เชิงบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ร่วมดาเนินงาน กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 5
4. จัดพิธีเปิดงาน และพิธีไหว้ครู ในระบบ Interactive Multimedia จานวน ๑ ครั้ง
กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20
5. จัดทาวีดิทัศน์การแสดงของศิลปินเมืองสุพรรณบุรี กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20
6. การประชาสัมพันธ์โครงการแบบออนไลน์ กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 5
7. จัดสัมมนาการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในระบบ
ออนไลน์ จานวน ๑ ครั้ง กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20
8. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปิน และครูอาวุโส ผ่านระบบออนไลน์ กำหนด
น้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 10
๑๐.๓ ผลการตั ด สิ น ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนาคะแนนในข้อ ๑๐.๒.๑ และ ข้อ ๑๐.๒.๒ มารวมกัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการเสนอราคาและผู้ที่จะชนะการเสนอราคาต้องมีคะแนนรวมมากที่สุดภายในวงเงินงบประมาณ
๑๐.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา
ต่าสุดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งคณะกรรมการฯ
จะพิ จ ารณายกเลิ ก การเสนอราคา และลงโทษผู้ เ สนอราคาเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาเอกสาร
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา แทนเป็นต้น
๑๐.๕ ผู้ ว่ า จ้ า งสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะท าการเปลี่ ย นแปลงแบบเนื้ อ หาแนวความคิ ด และกิ จ กรรม
ในทุกด้าน เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมผู้รับจ้างจะต้องปรับเปลี่ยนโดยไม่มีเงื่อนไข
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๑๑.๑ เกิดกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและรำกฐำนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
1๑.2 เกิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ พัฒนำทักษะ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงดนตรีและกำร
แสดงพื้นบ้ำน รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
ตลอดจนรณรงค์ ส่งเสริม และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเริ่มต้นใหม่ภำยใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal)
โดยใช้สื่อ Interactive Multimedia ผ่ำนระบบ AR (Augmented Reality) หรือระบบเสมือนจริง
1๑.3 มีการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ความหลากหลายทางวั ฒนธรรมของกลุ่ มชาติพันธุ์
ในพื้นที่จังหวัด
1๑.4 เศรษฐกิ จฐานรากได้ รั บการกระตุ้ นผ่ านการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมน าไปสู่ การสื บสาน
การต่อยอด การอนุรักษ์ และการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างจิตสานึกเด็ก
เยาวชน และประชาชนให้ เห็ น คุณค่ าและความภาคภูมิใ จในเรื่องราวแห่ งชาติพั นธุ์และร่ว มกันในการดูแ ล
รักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
1๑.5 เครื อข่ ายทางวั ฒนธรรม องค์ กรภาครั ฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน มี ส่ วนร่ วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชน
และของชาติ
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