ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 14 คืน
ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
**************************
1. ความเป็นมา
จังหวัดสุพรรณบุรีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่างมากมาย
หลากหลายมาตั้งแต่ สมั ยอดีต จึ งได้ มีการส่ งเสริ มให้ จังหวั ดเป็นศูนย์ กลางการท่องเที่ยว โดยการพั ฒนาและปรับปรุ ง
แหล่ งท่องเที่ ยว ส่ งเสริ มกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวสู่ สากล
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่น เช่น ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.2 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
2.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
2.4 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นในพื้ น ที่
สร้างความเข้มแข็งและสร้างความรักความสามัคคีให้แก่เยาวชน สังคม และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เป้าหมาย
จั ด กิ จ กรรมการแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม งานอนุ ส รณ์ ด อนเจดี ย์ ตามโครงการส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 14 คืน ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
ณ เวที ก ลางหน้ า พระบรมราชานุ ส รณ์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช อ าเภอดอนเจดี ย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
5. ขอบเขตการดาเนินงาน
5.1 การจั ด เตรี ยมคณะท างานในการด าเนิน โครงการฯ น าเสนอหน้า ที่ค ณะทางาน
ในรูปแบบตารางพร้อมเบอร์โทรศัพท์สาหรับติดต่อ
5.2 จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
5.3 จั ด เตรี ย มสถานที่ จั ด งาน ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ มี ค วามเรี ย บร้ อ ย สวยงาม
ทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
/5.4 จัดพิธี...

-25.4 จัดพิธีเปิดงาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบการพิจารณา
ในวันที่เสนอราคา ดังนี้
๕.๔.๑ นาเสนอสถานที่จัดพิธีเปิดงานพร้อมทั้งรูปแบบพิธีเปิดงานให้มีความชัดเจน
โดดเด่น น่าสนใจ
๕.๔.๒ จัดสถานทีท่ ี่เหมาะสมสาหรับรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่
เพื่อรองรับการลงทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จานวนไม่น้อยกว่า 6 คน
๕.๔.๓ จัดสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และของที่ระลึกสาหรับสื่อมวลชน
จานวนไม่น้อยกว่า ๑0 ชุด
๕.๔.๔ จัดทาข่าวแจก (Press Kit) สาหรับแจกสื่อมวลชนในรูปแบบเอกสาร พร้อมบันทึก
ลงในแผ่น CD จานวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด
5.4.๕ จัดให้มีพิธีกรที่มีความรู้ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มาดาเนินรายการ
ในวันพิธีเปิดงาน พร้อมจ่ายค่าตอบแทน จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
๕.๔.๖ จัดทาคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิดงาน พร้อมจัดหาแฟ้มคากล่าว จานวน ๒ ชุด
๕.๔.๗ จัดทากาหนดการจัดงาน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามกาหนดการ
5.4.๘ จัดให้มีชุดโซฟา โต๊ะวางเครื่องดื่ม พร้อมประดับดอกไม้ตั้งโต๊ะรับแขก จานวน ๑ ชุด
สาหรับประธาน / ผวจ. / รองผวจ. ๑, ๒, 3 / นายกเหล่ากาชาด
5.4.๙ จัดให้มีชุดโซฟา โต๊ะวางเครื่องดื่ม พร้อมประดับดอกไม้ตั้งโต๊ะรับแขก จานวนไม่น้อยกว่า
๓ ชุด สาหรับแขก VIP และหัวหน้าส่วนราชการ
5.4.๑๐ จัดให้มีโพเดียมสาหรับประธาน และผู้กล่าวรายงาน พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้สด
ให้สวยงาม จานวน ๒ ชุด
5.4.๑๑ จัดให้มีเก้าอี้พร้อมคลุมผ้าสาหรับแขกผู้มีเกียรติ จานวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว
5.4.๑๒ จัดให้มีเก้าอี้สาหรับมวลชนทีม่ าร่วมพิธีเปิด จานวนไม่น้อยกว่า 500 ตัว
5.4.๑๓ จัดให้มีอาหารว่าง และเครื่องดื่มสาหรับประธาน และแขก VIP พร้อมผ้าเย็น
จานวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด
5.4.14 จัดให้มีน้าดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
5.4.๑5 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งจั ด พิ ธี เ ปิ ด งาน กริ ม มิ ค เอฟเฟคที่ เ หมาะสม การน าเสนอ
และจัดทาพิธีเปิดงาน
5.4.16 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอานวยความสะดวกแก่ประธานฯ และแขก VIP
จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน (แต่งกายชุดไทยให้เหมาะสมสวยงาม)
๕.๔.๑7 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีเปิดงาน และอานวยความสะดวกผู้มาร่วม
ในพิธีเปิดงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน (การแต่งกายเป็นทีม)
5.4.18 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดลาดับขั้นตอนพิธีเปิดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.4.19 จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม สาหรับพิธีเปิดงาน จานวน ๑ ชุด
5.4.20 จัดให้มีของที่ระลึกอย่างเหมาะสมสาหรับประธานเปิดงาน จานวน ๑ ชุด
5.4.21 เชิญสื่อมวลชนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสาหรับทาข่าวในพิธีเปิด ไม่น้อยกว่า ๑0 สื่อ
5.4.๒2 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว สาหรับพิธีเปิดงาน
/5.5 ผู้เสนอ...

-35.5 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบเวที ระบบแสง สี เสี ยง ที่ ทั นสมั ย ติ ดตั้ งพร้ อมใช้ งาน
ตลอดการจัดงาน พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา ดังนี้
ระบบเวที อย่างน้อยต้องจัดให้มีดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เวที ส าหรั บ จั ด การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น เวที 2 ชั้ น ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
มั่ น คงแข็ ง แรง มี ค วามปลอดภั ย ประกอบด้ ว ย ชั้ น ที่ 1 ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 19.20 x 7.20 x 1.20 เมตร
ชั้นที่ 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 19.20 x 4.80 x 1.50 เมตร มีบันไดขึ้นลง พร้อมปูพรมให้สวยงาม
2) ฉากเวทีการแสดง ให้มีความสอดคล้องและเข้ากับรูปแบบของงาน
3) ผู้เสนอราคาจะต้องออกแบบ และจัดทา Floor Plan ในรูปแบบ 3 D โดยในแบบ
ต้องแสดงให้เห็น ถึงเวทีฉากหลัง (Backdrop) พื้นที่จัดงาน รวมถึงพื้นที่สาหรับจัด กิจกรรมส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ผู้เสนอราคาต้องระบุขนาดโครงสร้าง
และรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง ทาเป็นภาพ perspective (มุมมองระดับสายตา และแบบ
Bird-Eye Views)
4) จอ LED ขนาดความละเอี ยด P 10 หรื อดี กว่ า ขนาดไม่ น้ อยกว่ า 32 ตารางเมตร
พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมจอภาพ จานวน 1 ชุด
5) เจ้าหน้าที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว สวิชชิ่งตัดต่อวีดีโอ พร้อมกล้องวีดีโอ ระบบ HD
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว ตลอดการจัดงาน
6) เจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง พร้อมกล้องบันทึกภาพ ตลอดการจัดงาน
ระบบเสียงที่ทันสมัย อย่างน้อยต้องจัดให้มดี ังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ช่องสัญญาณ
จานวน 1 ชุด พร้อมเครื่องสารอง
๒) ลาโพงเสียงต่า พร้อมเครื่องขยาย ความดังไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์
จานวนไม่น้อยกว่า 12 ตู้
๓) ลาโพงเสียงกลางแหลม พร้อมเครื่องขยายเสียง ความดังไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์
จานวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว
๔) ล าโพงเสี ย งกลางแหลม แบบมี ภ าคขยายในตั ว ส าหรั บ เป็ น มอนิ เ ตอร์
ความดังไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จานวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว
๕) ตู้ลาโพง Side Fild ความดังไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ จานวนไม่น้อยกว่า 4 ตู้
๖) ตู้แอมป์กีตาร์ จานวน 2 ตัว
๗) ตู้แอมป์เบส จานวน 1 ตัว
๘) ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จานวน 1 ตัว
๙) กลองชุด จานวน 1 ชุด
๑๐) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคลื่น UHF ชนิดดิจิตอล จานวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว
๑1) ไมโครโฟนชนิดไดนามิคคุณภาพสูง พร้อมขาตั้ง จานวนไม่น้อยกว่า 32 ตัว
๑2) ชุดโครงสร้างทรัส เหล็ก หรืออลูมิเนียม สาหรับติดตั้งระบบเสียง
๑3) ชุดสายโหลด สายสัญญาณ
/๑4) จัดให้มี...

-4๑4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมอุปกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 คน ตลอดระยะเวลา
การจัดงาน
๑5) ติดตั้งให้เหมาะสมสวยงามพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
ระบบแสงที่ทันสมัย อย่างน้อยต้องจัดให้มดี ังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เครื่องควบคุมแสงระบบดิจิตอล 2048 CH หรือดีกว่า จานวน 1 ชุด
พร้อมเครื่องสารอง
๒) โคมไฟ พาร์ LED ไม่น้อยกว่า 4 สี จานวนไม่น้อยกว่า 72 โคม
๓) โคมไฟ พาร์ 64 ขนาด 1,000 วัตต์ จานวนไม่น้อยกว่า 60 โคม
๔) โคมไฟแบบหมุ น รอบทิ ศ ปรั บ ล าแสงได้ ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 200 วั ต ต์
จานวนไม่น้อยกว่า 16 ตัว
๕) ไฟโฟโล่สปอต พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
๖) ชุดหรี่ไฟ Dimmer Control 4 KW จานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
๗) เครื่องทาควัน Smoke Machine ขนาด 1,500 วัตต์ จานวน ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง
๘) ชุดสายโหลด สายสัญญาณ
๙) เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมอุปกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
๑๐) ชุดโครงสร้างทรัสเหล็ก หรือ อลูมิเนียม สาหรับติดตั้งระบบแสง
๑๑) ติดตั้งให้เหมาะสมสวยงามพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
5.6 งานอานวยการ และสถานที่ ตลอดงาน 14 คืน พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในวันที่เสนอราคา ดังนี้
5.6.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดประกวด และการจัดการแสดงต่าง ๆ
ตลอดงาน ไม่น้อยกว่า 5 คน ต่อวัน (แต่งกายเป็นทีม)
5.6.2 จัดให้มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสาหรับเจ้าหน้าที่ตลอดการปฏิบัติงาน
5.6.3 จัดให้มีเต้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๘ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หลัง
พร้อมติดตั้ง และรื้อถอน
5.6.4 จัดให้มีโต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวนไม่น้อยกว่า ๑5 ตัว
5.6.5 จัดให้มีเก้าอี้พลาสติกสาหรับนักแสดง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านหลังเวที
จานวน 200 ตัว และสาหรับผู้รับชมการแสดงด้านหน้าเวที จานวน 500 ตัว พร้อมจัดวาง และจัดเก็บ
ให้เรียบร้อยทุกวัน
5.6.6 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กไฟ และพัดลมในจุดที่จาเป็น ทั้งด้านหน้าเวที
และด้านหลังเวทีให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ
5.6.7 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดในบริเวณที่จัดการแสดง จานวนไม่น้อยกว่า
๒ คน ต่อคืน
5.6.8 จัดให้มีถังขยะบริเวณที่พักนักแสดง หลังเวทีการแสดงให้เพียงพอ
/5.6.9 จัดให้มี...

-55.6.9 จัดให้มีป้ายตารางการแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม จานวนไม่น้อยกว่า 1 ป้าย
5.6.10 จัดอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มสาหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดแต่ละประเภท
5.6.11 จัดอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมการแสดงทุกคืน
5.6.12 จัดน้าดื่มสาหรับผู้แสดง ผู้เข้าร่วมการประกวด และเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดการจัดงาน
5.6.13 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
5.7 จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จานวน 8 คืน พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในวันที่เสนอราคา ดังนี้
5.7.1 จัดค่าตอบแทนพิธีกรที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ จานวน ๒ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท/คืน
5.7.2 จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (ตามเวลาที่กาหนดในตารางการจัดการแสดง
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ต่ากว่า เวลา 23.00 น. ของทุกคืน)
* กิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
จานวน 5 คืน
ให้สอดคล้องกับการสนับสนุนให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี
* จัดให้มีการแสดงวงดนตรีของทหาร
จานวน ๑ คืน
* จัดการแสดงพื้นบ้าน “เพลงอีแซว” ของนักเรียน นักศึกษา จานวน ๑ คืน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ร่วมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “เพลงอีแซว” จานวน ๕ แห่ง
* การแสดงของผู้ชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียน
จานวน 1 คืน
นักศึกษา,ประชาชน, ผู้นาท้องที่/ท้องถิ่น ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจาปี 2564
5.8 จัดกิจกรรมการประกวดศิลปวัฒนธรรม พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบการพิจารณา
ในวันที่เสนอราคา ดังนี้
5.8.๑ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดให้มีเกณฑ์การประกวดที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
- จัดให้มกี ารประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบคัดเลือก (ออดิชั่น) ให้เสร็จสิ้น
ก่อนการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
- จัดให้มเี ครื่องดนตรี สาหรับวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ จานวน ๒ วัน
- จัดให้มีหางเครื่อง สาหรับวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ คน
จานวน ๒ วัน (การแต่งกายให้เหมาะสมสวยงาม)
- จัดให้มีนักร้อง (ที่มีชื่อเสียง) ร้องเพลงคั่นเวลาระหว่างที่คณะกรรมการรวมคะแนน
อย่างน้อย 2 คน
- จัดให้มถี ้วยรางวัล จานวน 3 ชุด (๑ ชุด มี ๓ ใบ)
/- จัดให้มี...

-6- จัดให้มเี กียรติบัตรพร้อมกรอบ (เฉพาะรางวัลชมเชย จานวน 6 ชุด)
- จัดให้มปี ้ายรางวัล จานวน ๑๐ ป้าย
- จัดให้มกี ารประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ โดยจัดค่าพาหนะ ดังนี้
จัดค่าพาหนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จานวน ๒ ประเภท
๑) ประเภทนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๔ ปี
* รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 7,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 5,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 3,๐๐๐.- บาท
* รางวัลชมเชย
จานวน 2 รายการ ๆ ละ 1,๕๐๐.- บาท
ค่าพาหนะ 3,๐๐๐.- บาท
๒) ประเภทนักเรียน นักศึกษาอายุ ๑๕ – ๒๐ ปี (แยกชาย/หญิง)
* รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๒ รายการ ค่าพาหนะ 14,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน ๒ รายการ ค่าพาหนะ ๑0,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๒ รายการ ค่าพาหนะ 6,๐๐๐.- บาท
* รางวัลชมเชย
จานวน ๔ รายการ ๆ ละ 1,๕๐๐.- บาท
ค่าพาหนะ 6,๐๐๐.- บาท
* จัดเงินค่าพาหนะสาหรับผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทนักเรียน
นักศึกษาที่ไม่ได้รับรางวัล จานวน 3๐ คน ค่าพาหนะคนละ ๕๐๐.- บาท
- จัดให้มคี ่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ
จานวน 3 คน ๆ 2,๐๐๐.- บาท จานวน ๒ วัน
- จั ด ให้ มี พิธี กรพร้ อมค่า ตอบแทนการประกวดร้ องเพลงลู ก ทุ่ง รอบชิง ชนะเลิ ศ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา วันละ ๒ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐.- บาท จานวน ๒ วัน
5.8.2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไป พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในวันที่เสนอราคา ดังนี้
- จัดให้มวี งดนตรีแสดงสด พร้อมหางเครื่องสาหรับวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ คน จานวน ๑ วัน (การแต่งกายให้เหมาะสมสวยงาม)
- จัดให้มีนักร้อง (ที่มีชื่อเสียง) ร้องเพลงคั่นเวลาระหว่างที่คณะกรรมการรวมคะแนน
อย่างน้อย 2 คน
- จัดให้มถี ้วยรางวัล จานวน 3 ใบ
- จัดให้มีปา้ ยรางวัล จานวน ๑๐ ป้าย

/- จัดให้มีการ...

-7- จัดให้มกี ารประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไป โดยจัดค่าพาหนะ ดังนี้
* รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 1๐,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน ๑ รายการ ค่าพาหนะ ๗,๕๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๑ รายการ ค่าพาหนะ ๕,๐๐๐.- บาท
* รางวัลชมเชย
จานวน ๗ รายการ ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท
ค่าพาหนะ ๑๗,๕๐๐.- บาท
- จัดให้มคี ่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จานวน 3 คน ๆ ละ
2,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ วัน
- จัดให้มพี ิธีกรพร้อมค่าตอบแทนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป
จานวน ๒ คน ๆ ละ 1,๐๐๐.- บาท
5.8.3 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นาท้องที่/ท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา ดังนี้
- จัดให้มีดนตรี พร้อมหางเครื่องสาหรับวันประกวด จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ คน จานวน ๑ วัน
(การแต่งกายให้เหมาะสมสวยงาม)
- จัดให้มีนักร้อง (ที่มีชื่อเสียง) ร้องเพลงคั่นเวลาระหว่างที่คณะกรรมการรวมคะแนน
อย่างน้อย 2 คน
- จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นาท้องที่ หรือท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยจัดค่าพาหนะ ดังนี้
จัดค่าพาหนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จานวน ๒ ประเภท
๑) ประเภทชาย
* รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 7,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 5,0๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 3,๐๐๐.- บาท
* รางวัลชมเชย
จานวน 2 รายการ ๆ ละ 1,๕๐๐.- บาท
ค่าพาหนะ 3,๐๐๐.- บาท
๒) ประเภทหญิง
* รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 7,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 5,0๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน 1 รายการ ค่าพาหนะ 3,๐๐๐.- บาท
* รางวัลชมเชย
จานวน 2 รายการ ๆ ละ 1,๕๐๐.- บาท
ค่าพาหนะ 3,๐๐๐.- บาท
- จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จานวน 3 คน ๆ ละ
2,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ วัน

/- จัดให้มี...

-8- จัดให้มีพิธีกรที่มีความรู้ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมค่าตอบแทน
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทผู้นาท้องที่/ท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน ๒ คน ๆ ละ 1,๐๐๐.- บาท
- จัดให้มีถ้วยรางวัล จานวน 6 ใบ
- จัดให้มีป้ายรางวัล จานวน 10 ป้าย
5.8.4 การประกวดแตรวง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 วง
พร้อมแนบแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา ดังนี้
- จัดให้มถี ้วยรางวัล จานวน ๖ ใบ
- จัดให้มกี ารประกวดแตรวง พร้อมนางรา โดยจัดค่าพาหนะ ดังนี้
* รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รายการ ค่าพาหนะ ๒๐,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน ๑ รายการ ค่าพาหนะ ๑๕,๐๐๐.- บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๑ รายการ ค่าพาหนะ ๑๐,๐๐๐.- บาท
* รางวัลชมเชย
จานวน ๓ รายการ ๆ ละ ๕,๐๐๐ - บาท
ค่าพาหนะ ๑๕,๐๐๐.- บาท
- จัดให้มคี ่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแตรวง จานวน 3 คน ๆ ละ 2,๐๐๐.- บาท
- จัดให้มพี ิธีกรพร้อมค่าตอบแทนการประกวดแตรวง วันละ ๒ คน ๆ ละ 1,๐๐๐.- บาท
5.9 จัดกิจกรรมการเดินแบบชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมแนบแบบ
เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา ดังนี้
- จัดให้มีการปรับรูปแบบ และประดับตกแต่งเวทีการแสดง ให้มีความเหมาะสม สวยงาม
สาหรับกิจกรรมการเดินแบบของผู้เข้าร่วมเดินแบบ จานวน 200 คน
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบ
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน (การแต่งกายแบบไทยเป็นทีม)
- จัดให้มีดนตรีบรรเลงเพลงประกอบการเดินแบบ
- จัดให้มีพิธีกรดาเนินรายการที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับผ้าไทย จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
- จัดให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดกิจกรรมเดินแบบ
- จัดให้มีช่างภาพมืออาชีพในการบันทึกภาพนิ่งผู้ร่วมเดินแบบทุกคน
- จัดบันทึกภาพลงในแผ่นซีดี เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมเดินแบบทุกคน
5.10 การส่งมอบงาน
5.10.๑ จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ในรูปแบบวีดีทัศน์ ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า 5 นาที
บันทึกลงแผ่นดีวีดี จานวน 2 ชุด
5.10.2 จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ในรูปแบบเอกสาร จานวน 2 ชุด
5.10.3 จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ในรูปแบบภาพนิ่ง บันทึกลงแผ่นดีวีดี จานวน 2 ชุด
/5.10.4 จัดทา...

-95.10.4 จัดทาบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในพิธีเปิดงาน
5.10.5 จัดทาบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยแยกเป็นรายวัน ตลอดการจัดงาน
5.10.6 จัดส่งเอกสารส่งมอบงานตาม TOR เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยภาพถ่าย
และเขียนข้อความบรรยายใต้ภาพ ครบทุกกิจกรรม จานวน ๒ ชุด โดยการส่งมอบงานแบ่งเป็น ๒ งวด
(ตามสัญญาจ้าง)
5.11 เงื่อนไขการทางาน
5.11.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อนดาเนินการ
5.11.2 ผู้เสนอราคาต้องประสานหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะดาเนินการ
ออกหนังสือให้
5.11.3 การด าเนิ น งานโครงการสามารถปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมได้ ต ามสถานการณ์
ตามผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร
5.11.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมี และใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
โดยสามารถให้คาปรึกษาและเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากผู้ว่าจ้างได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่ร้องขอ
5.11.5 ผู้เสนอราคาต้องตอบรับและตกลงตามเงื่อนไขทุกประการของข้อกาหนด
และขอบเขตของงาน (TOR)
5.11.6 สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชิ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนนาไป
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ รวมทั้ ง ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งของภาพและข้ อ ความที่ ป รากฏใน สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ในกรณีที่ใช้ภาพหรือข้อความที่มีลิขสิทธิ์ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้ได้รับอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมายก่อนที่จะดาเนินการเผยแพร่ หากมีการฟ้องร้องผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้น
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชิ้นถือเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้าง หลังสิ้นสุดโครงการผู้รับจ้างต้องส่งมอบต้นฉบับงานพร้อมสาเนา
ที่มีคุณภาพไว้ทั้งหมด ซึ่ง ผู้ว่าจ้างสามารถนาไปทาซ้า แก้ไข เปลี่ยนแปลง พิมพ์ หรือผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งเผยแพร่
ซ้าได้ ในกรณีทผี่ ู้รับจ้างมีความประสงค์จะนาไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. 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
5. ไม่เป็นบุคคล...

- 10 5. ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้ เป็นผู้ ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งมี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาจ้ า งในวงเงิ น
ไม่น้อยกว่า 1,000,000.- 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
12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
วั น ที่ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน (ตามในสั ญ ญาจ้ า ง) และเริ่ ม จั ด กิ จ กรรมการแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 14 คืน ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (กิจกรรมตามวัน เวลาที่กาหนดในตารางการแสดง
ของจังหวัด หรือตามสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี)

/8. การจ่ายเงิน...

- ๑๑ 8. การจ่ายเงิน
งวดที่ 1
เริ่มปฏิบั ติงานในวันที่ กาหนดตามสั ญญา จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 (กิจกรรมตามวัน เวลา
ที่กาหนดในตารางการแสดงของจังหวัด หรือตามสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี) โดยส่งมอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การจัดเตรียมคณะทางาน
๒) การจัดทาแผนการดาเนินงาน
3) การจัดสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความพร้อม เรียบร้อยสวยงาม
4) การติดตั้งเวที แสง สี เสียง สาหรับพิธีเปิดงาน และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
5) การจัดพิธีเปิดงาน
6) จัดกิจกรรมการประกวดศิลปวัฒนธรรม (รอบคัดเลือก)
* ประเภทนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๔ ปี
* ประเภทนักเรียน นักศึกษาอายุ ๑๕ – ๒๐ ปี (แยกชาย/หญิง)
7) จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มกราคม 256๔)
8) งานอานวยการ และสถานที่
จ่ายเงิน 50 % ของวงเงินค่าจ้าง
งวดที่ ๒
ปฏิบัติงานในวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 (กิจกรรมตามวัน เวลา ที่กาหนด
ในตารางการแสดงของจังหวัด หรือตามสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี) โดยส่งมอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
2) จัดกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
3) จัดกิจกรรมการประกวดศิลปวัฒนธรรม
* การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทนักเรียน นักศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ)
- ประเภทนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- ประเภทนักเรียน นักศึกษาอายุ ๑๕ – ๒๐ ปี (แยกชาย/หญิง)
* การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไป (รอบชิงชนะเลิศ)
* การประกวดลูกทุ่งผู้นาท้องที่/ท้องถิ่น ชาย/หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
* การประกวดแตรวง (รอบชิงชนะเลิศ)
4) งานอานวยการ และสถานที่
จ่ายเงิน 50 % ของวงเงินค่าจ้าง
๙. วงเงินในการจัดหา
จานวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

/๑๐. หลักเกณฑ์...

- 12 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 ๓๐
(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
๒. คะแนนผู้เสนอราคา C = ๑๐๐ – (๑,๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐) × ๑๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
= ๑๐๐ – ๕๐ = ๕๐ คะแนน
คะแนนผู้เสนอราคา C = ๕๐ คะแนน
๑๐.๒.๒ พิจ ารณาข้อเสนอด้านคุณภาพหรือข้อเสนอทางเทคนิค และคุณสมบัติ
ที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการกาหนดเท่ากับ ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย
(๑) แนวความคิ ดรู ปแบบการจั ดงาน (Theme Concept) แนวคิ ดสร้ างสรรค์
ในการตกแต่ ง เวที ก ารแสดง โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ค ะแนน ๑) สามารถตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ
๒) ความชัดเจนของรูปแบบการจัดงาน ๓) ความคิดสร้างสรรค์ สวยงามน่าจดจา กาหนดร้อยละ ๒๐
(๒) แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครบถ้วน กาหนดร้อยละ ๑๐
(๓) ระบบแสงสีเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดของพิธีเปิดงาน
กาหนดร้อยละ ๒๐

/(๔) รูปแบบ...

- 13 (๔) รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการแสดงศิ ลปวั ฒนธรรม การจั ด กิ จ กรรม
การประกวดศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี ๒. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไป 3. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของผู้นา
ท้องที่/ท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี 4. การประกวดแตรวง 5. การเดินแบบชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
สุพรรณบุรี และงานอานวยการ และสถานที่ กาหนดร้อยละ ๒๐
หมายเหตุ : รูปแบบต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน สวยงาม เหมาะสม
และเป็นไปได้จริง ในด้านการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ ผลการตั ด สิ น ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลั กเกณฑ์การคัดเลื อกผู้ชนะการเสนอราคา
ตามหลั กเกณฑ์ในประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้ว ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนาคะแนนในข้อ ๑๐.๒.๑ และ ข้อ ๑๐.๒.๒ มารวมกัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
และผู้ทจี่ ะชนะการเสนอราคาต้องมีคะแนนรวมมากที่สุดภายในวงเงินงบประมาณ
๑๐.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา
ต่าสุดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งคณะกรรมการฯ
จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา แทนเป็นต้น
๑๐.๕ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะทาการเปลี่ยนแปลงแบบเนื้อหาแนวความคิดและกิจกรรมในทุกด้าน
เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมผู้รับจ้างจะต้องปรับเปลี่ยนโดยไม่มีเงื่อนไข
๑1. ผลที่คาดว่าได้รับ
11.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันน้อมราลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่ได้ทรงสร้างเกียรติประวัติ และสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ชาติไทย
11.2 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนได้มีเวทีแสดงออกและร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
11.3 เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
*********************************

