
ข้อก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงด ำเนินกำร (TOR) 
โครงกำรจัดนิทรรศกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 69 พรรษำ 28 กรกฎำคม ๒๕64  
 “พระบำรมีดุลร่มฟ้ำ ปกด้ำวแดนไทย” ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล   

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว        
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕64 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน     
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติ
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ  

สถาบันพระมหากษัตริย์นับเป็นเสาหลักความมั่นคงของชาติ นับแต่อดีตกาลบูรพมหากษัตริยาธิ
ราชทุกพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน ทรงท านุบ ารุง
บ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า ขณะเดียวกันทรงเป็น “ร่มโพธิ์ร่มไทร”-ของประชาชน เป็นที่พ่ึงและปกป้อง
คุ้มครองให้ปวงประชาอยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยเสมอมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สนพระราชหฤทัย
ในกิจการทหารตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงส าเร็จการศึกษาด้านการทหาร ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยือนค่ายทหาร
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ และมีพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการทหารของประเทศมาเป็นล าดับ 
นอกจากนั้น ทรงศึกษาเพ่ิมเติมด้านการบินทั้งเครื่องบินทหารและเครื่องบินพาณิชย์ ทรงใช้พระปรีชาสามารถ      
ในด้านการบิน พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรในหลายโอกาส ทรงเสด็จฯ ไปทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา
ของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ด้านต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทั้งการต่างประเทศ การสาธารณสุข การพัฒนาชนบท การเกษตร การศึกษา 
การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการศาสนา เพ่ือสร้างความร่มเย็นเป็นสุขและความกินดีอยู่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง เป็นที่ประจักษ์แก่ใจของเหล่าอาณาประชาราษฎร์และได้ปรากฏแก่สายตาของ
นานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
  กระทรวงคมนาคม ได้จัดท าโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
ภายใต้แนวคิด “พระบารมีดุลร่มฟ้า ปกด้าวแดนไทย” ด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างวันที่ 27 – 28 
กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงฯ โดยใช้พ้ืนที่ถนนคู่ขนาน และเกาะกลางถนนราชด าเนินนอก 
ตั้งแต่สี่แยก จ.ป.ร. ถึงบริเวณหน้าประตูด้านอาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงฯ หรือวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
ตามที่รัฐบาลก าหนด โดยการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน พิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งการออกบูธ
ให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ การมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี 
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ รวมทั้งสายธารแห่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย อันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวง ท าให้ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้า และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
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2. วัตถุประสงค ์ 
 ๒.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕64 
๒.๒ เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย  
๒.๓ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา อันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย 

๓. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ๓.๑ ประชาชนทั่วไป 
  ๓.๒ นักเรียน นิสิต นักศึกษา   
  ๓.๓ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
  ๓.๔ สื่อมวลชน 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้ากระทรวงฯ หรือวัน เวลา และ

สถานทีอ่ื่นตามท่ีรัฐบาลก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๔.๑ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้ากระทรวงฯ โดยใช้พื้นที่ถนน

คู่ขนานและเกาะกลางถนนราชด าเนินนอก ตั้งแต่แยก จ.ป.ร. ถึงถนนกะออม โดยจัดแสดงนิทรรศการ                        
เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “พระบารมีดุลร่มฟ้า ปกด้าวแดนไทย” ด้านการคมนาคมขนส่ง น ามาซึ่งประโยชน์สุข
ของประชาชนทุกหมู่เหล่า การแสดงผลการด าเนินงาน แผนงาน โครงการที่ส าคัญของกระทรวงฯ และรัฐบาล 
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประจ านิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ตกแต่งพ้ืนที่บริเวณนิทรรศการ 
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้มีความความสวยงามและสมพระเกียรติ  

๔.๒ การจัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่จัดงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ                       
การจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมการแสดงและนันทนาการบนเวทีกลาง เช่น การจัดกิจกรรมเล่นเกมส์
มอบของที่ระลึก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่ง                            
และความปลอดภัย ตลอดจนการออกบูธให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ อาทิ การรับช าระภาษีรถยนต์
ประจ าปี เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถ การจ าหน่ายบัตรผ่านทางอัตโนมัติ -ระบบตั๋วโดยสารร่วมรถสาธารณะ                               
บัตรโดยสารท่องเที่ยวราคาพิเศษ การมอบอาหารและเครื่องดื่ม การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาของ                                             
ศูนยก์ารฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕64        
ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงฯ หรือวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นตามท่ีรัฐบาลก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 5.๑ น าเสนอแนวคิด ออกแบบ วางแผนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานให้กระทรวงฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นภาพ Perspective-หรือภาพจ าลองอ่ืน ๆ ที่สามารถแสดงรายละเอียด
ของการจัดแบ่งพ้ืนที่ การออกแบบนิทรรศการ และการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามเหมาะสม สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 5.๒ ด าเนินการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับการจัดงานของรัฐบาลหรือคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ก าหนด ภายในพ้ืนที่บริเวณ
ด้านหน้ากระทรวงฯ หรือวัน เวลา และสถานที่จัดงานตามท่ีรัฐบาลก าหนด โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้   
   5.๒.1 งานพ้ืน     
     ๑) ปูไม้ยกพ้ืนบนถนนราชด าเนินนอก คู่ขนาน    
     ๒) ปูพรมอัดเรียบบนถนนราชด าเนินนอก คู่ขนาน  
   5.๒.๒ จัดท ามุมถ่ายรูป Photo Backdrop ให้มีความแข็งแรง สวยงาม และสอดคล้องกับ 
Theme งาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด  
 5.๒.๓ จัดท าตกแต่งสถานที่ เวที และองค์ประกอบอื่น ๆ 

 ๑) ออกแบบและจัดท าโครงสร้างเวทีกลาง ให้มีความแข็งแรง สวยงาม และสอดคล้อง
กับ Theme งาน 
    ๒) จัดท าตกแต่งฉากหลังเวที (Backdrop) โครงสร้างไม้ทาสีน้ า พร้อมจัดพิมพ์งาน
กราฟิกลงบนวัสดุ PVC Sticker 
     ๓) จัดหาระบบแสง สี เสียง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบของสถานที่จัดงาน 
    ๔) จัดหาและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามและเหมาะสม 
    ๕) จัดหาเก้าอ้ีพีวีซีพร้อมคลุมผ้า ส าหรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและชมการแสดง    
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัว 
    ๖) จัดหาและติดตั้งเต็นท์ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดงาน 
  ๗) จัดท า Inkjet ตกแต่งเต็นท์ ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสอดคล้องกับ Theme งาน  
  ๘) จัดหาและติดตั้งผ้าล้อมเต็นท์ส าหรับนักแสดง 
  ๙) จัดท าบูธ ให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ การให้บริการ                           
ด้านการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง เช่น การรับช าระภาษีรถยนต์ประจ าปี เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถ 
การจ าหน่ายบัตรผ่านทางอัตโนมัติ ระบบตั๋วโดยสารร่วมรถสาธารณะ บัตรโดยสารท่องเที่ยวราคาพิเศษ เป็นต้น 
รวมทั้งการมอบอาหารและเครื่องดื่ม การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาของศูนย์การฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า 
การรถไฟแห่งประเทศไทย และสถาบันการบินพลเรือน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คูหา 
  ๑๐) จัดหาโต๊ะพร้อมผ้าคลุม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑0 ตัว 
  ๑๑) จัดหาเก้าอ้ีประจ าเต็นท์และจุดให้บริการให้เพียงพอและครอบคลุมพ้ืนที่การจัดงาน 
  ๑๒) ออกแบบและจัดท าป้ายชื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เข้าร่วมออกบูธให้บริการ 
  ๑๓) จัดหาพิธีกรเวทีกลาง วันละ 2 คน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 วัน 
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  ๑๔) จัดให้มีกิจกรรมพิเศษบนเวที อย่างน้อยวันละ 4 รอบ ๆ ละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
เพ่ือดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมงาน เช่น การเล่นเกม จับรางวัล การแสดงดนตรี ตามความเหมาะสม 
  ๑๕) จัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลล าดับพิธีและการแสดงบนเวที 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

5.๒.๔ งานจัดท าและติดตั้งบอร์ดนิทรรศการ  
๑) ออกแบบและจัดท าข้อมูลเนื้อหานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 

     ๒) จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “พระบารมีดุลร่มฟ้า ปกด้าวแดนไทย” 
ด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ         
ด้านคมนาคมขนส่ง ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ   

๓) ออกแบบและจัดท านิทรรศการ โดยการน าเสนอภาพและข้อมูลเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 แผนงาน โครงการ ผลการด าเนินงานของกระทรวงฯ ในภาพรวม และส่งเสริม
พัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง ในรูปแบบที่สวยงาม
เหมาะสม และสอดคล้องกับ Theme งาน  

4) ประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ านิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้เข้า

เยี่ยมชมนิทรรศการ  
6) จัดหาและติดตั้งแสงไฟประดับบอร์ดนิทรรศการ  
7) ตกแต่งบอร์ดนิทรรศการด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามและเหมาะสม 
8) จัดท าและติดตั้ง Inkjet เสาป้ายบอกทาง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด 
9) จัดท าผังการจัดงาน (Directory Board) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

5.๒.๕ งานจัดท าและตกแต่งจุดถวายพระพร 
๑) น าเสนอแนวคิดในการจัดพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีจุดเทียนชัย

ถวายพระพร (วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕64) โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง ตกแต่งบริเวณ
สถานที่ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ พร้อมจัดหาพิธีกรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ด้านงานพระราชพิธี 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๒) ออกแบบและจัดท าโครงสร้างเวทีจุดถวายพระพร พร้อมปูพรม ให้สวยงามและ
สมพระเกียรต ิ   

๓) จัดท าและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ตกแต่งจุดถวายพระพร 
๔) จัดท าแท่นลงนามถวายพระพร (Digital) 

    5) จัดหาและติดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ส าหรับวางเครื่องสักการะ ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 

6) จัดหาพุ่มเงิน พุ่มทอง จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คู ่
7) จัดหาชุดพานพุ่มดอกไม้ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ พาน      



๕ 

 

8) จัดหากรวยดอกไม้สด ธูปเทียนแพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด 
9) จัดหาโต๊ะและเก้าอ้ีถวายพระพร จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด 
๑0) จัดหาสมุดลงนามถวายพระพร จ านวนไม่น้อยกว่า 10 เล่ม 
๑1) จัดหาปากกาลงนาม จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ด้าม 
๑2) จัดหาและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับจุดถวายพระพรให้สวยงามและเหมาะสม 
๑3) จัดเตรียมและตกแต่งดอกไม้ประดับพิเศษเพ่ิมเติม ในวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕64 
๑4) จัดหาและติดตั้งเต็นท์ลงนามถวายพระพร  
๑5) จัดพิมพ์และติดตั้ง Backdrop ลงนามถวายพระพร พร้อมปูพรม 

5.2.๖ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดงาน ดังนี้  
1) จัดหาเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้า พร้อมเดินไฟและปลั๊กให้ครอบคลุมสถานที่จัดงาน 
๒) ติดตั้งระบบเครือข่าย Internet พร้อมอุปกรณ์ WIFI Router ความเร็วดาวน์โหลด 

สูงสุด 1 Mbps หรือดีกว่า ติดตั้งให้ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดงาน  
๓) จัดหาและติดตั้งพัดลมให้ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดงาน 
๔) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมและอ านวยความสะดวกการจัดงาน จ านวนวันละ

ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด จ านวนวันละไม่น้อยกว่า ๔ คน ตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐ – ๒๒.๐๐ น. 
  ๕) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และดูแลจราจรให้ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดงาน 

6) จัดให้มีห้องสุขาเคลื่อนที่หรือสุขาชั่วคราวตลอดการจัดงาน  
7) จัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ตลอดการจัดงาน พร้อมตัดต่อเรียบเรียงภาพ

และเสียงประกอบ 
8) จัดหาของว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และ

เจ้าหน้าที่ประจ าบูธ  
5.2.๗ งานออกแบบและผลิตของที่ระลึก  

๑) เสื้อโปโลพร้อมปักตราสัญลักษณ ์๑ สี ๑ จุด คละไซซ ์จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ตัว  
๒)  จัดท าของที่ระลึก พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ๑ แบบ ๑ สี จ านวนไม่น้อยกว่า 250 ชิ้น 
๓) จัดหาอุปกรณ์พร้อมเทียนจุดถวายพระพรส าหรับผู้บริหาร จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด 
๔) จัดหาเทียนจุดถวายพระพรส าหรับประชาชน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓0๐ เล่ม 
๕) จัดเตรียมของรางวัล ส าหรับมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม                    

ไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐ ชิ้น เพ่ือมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเวทีกลาง โดยต้องให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนการด าเนินการผลิต 
5.๒.๘ การอ านวยความสะดวกภายในงาน 

๑) ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนชิ้นงานแสดงนิทรรศการ และส่วนที่ตกแต่งทั้งหมด 
พร้อมปรับพ้ืนที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้กับเจ้าของพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของพ้ืนที่และบุคลากรภายนอกและต้อง เป็นไปตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขของผู้จัดงาน 



๖ 

 

๒) ด าเนินการดูแลรับผิดชอบบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่จัดแสดงในบริเวณพ้ืนที่
ของกระทรวงฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ 

๓) หากมีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้                         
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าและต้อง
ได้รับความเห็นชอบก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

๔) ในการด าเนินการต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องตระหนักและระมัดระวังเพ่ือรักษาชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ของกระทรวงฯ เป็นล าดับแรกอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน 
และต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ 

 5.๒.๙ จัดท าสรุปผลการจัดงานในภาพรวม การจัดนิทรรศการ กิจกรรม และภาพถ่ายบรรยากาศ 
เป็นรูปเล่มสวยงาม จ านวน 1 เล่ม บันทึกไฟล์งาน Inkjet ชุดนิทรรศการทั้งหมด ในรูปไฟล์ JPG และ AI และจัดท า
วิดีโอสรุปการจัดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ นาที โดยตัดต่อใส่ค าบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ พร้อมบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวลงใน External Hard disk ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 อัน  

5.๒.11 กรณีการจัดงานในสถานที่ที่รัฐบาลก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวก
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับระหว่างกระทรวงฯ และสถานที่จัดงานของข้าราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานจนสิ้นสุดการจัดงาน 
 5.3 ด าเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่อสื่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้   
  5.3.1 จัดท าวีดิทัศน์ ส าหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 1 ชุด พระราชกรณียกิจ
และพระมหากรุณาธิคุณด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง จ านวน 4 ชุด โดยร้อยเรียง
เนื้อหาภาพให้สอดคล้องเหมาะสมกับนิทรรศการและสมพระเกียรติ พร้อมบันทึกลงแผ่น DVD และส่งมอบไฟล์ต้นฉบับ
ทั้งหมดให้กระทรวงฯ  
  5.3.2 บริหารจัดการสื่อมวลชนร่วมท าข่าวและจัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มาร่วมกิจกรรม
ภายในงาน (Exclusive Interview)  
 5.3.3 จัดให้มีการเผยแพร่สกู๊ปข่าวหรือรายงานพิเศษ ทางสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
หลังการจัดงาน จ านวน 2 ชิ้นข่าว 
  5.3.4 จัดท าข่าวแจก และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรวบรวมผลการเผยแพร่ข่าว    
มาสรุปเป็นรูปเล่มส่งผู้บริหาร 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
   ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม ๒๕64 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยใช้พ้ืนที่
ถนนคู่ขนาน และเกาะกลางถนนราชด าเนินนอก ตั้งแต่สี่แยก จ.ป.ร.-ถึงบริเวณหน้าประตู ด้านอาคารสโมสรและ
หอประชุมกระทรวงฯ หรือวัน เวลา และสถานที่อ่ืนตามท่ีรัฐบาลก าหนด 

7. งบประมำณ 
   ใช้เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 วงเงิน 4,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ราคา
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว   



๗ 

 
 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 กระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕64 
  ๘.๒ ข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานรัฐมนตรี และประชาชน   
ผู้มาติดต่อราชการ ได้ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  ๘.๓ ข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานรัฐมนตรี และประชาชน   
ผู้มาติดต่อราชการ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๐. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
 10.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 10.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 10.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 10.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 10.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 10.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 10.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 10.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 10.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 



๘ 

 

 10.1๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ในสัญญาเดียว จ านวน 2 ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติ  ให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเชื่อถือ โดยยื่น
ส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) มาพร้อมกับ
เอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาตามท่ีผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอ 

๑1. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
  11.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีผู้แทนมาน าเสนอรายละเอียดการจัดงานทั้งหมด โดยใช้ PowerPoint 
ต่อคณะกรรมการฯ หลังวันเสนอราคา ๒ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – 16.30 น. โดยจัดท าเอกสารให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา จ านวน ๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และส าเนาส าหรับคณะกรรมการฯ ๓ ชุด) 
 11.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแนวคิดและบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      
 11.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแผนงานและแนวทางการขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญ
พระฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

12. กำรส่งมอบงำนและกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
การส่งมอบงานแบ่งเป็น ๒ งวด โดยแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑2.๑ จ่ายเงินค่าจ้างงวดแรก ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบแบบร่าง
แนวคิด การออกแบบรายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการฯ เนื้อหานิทรรศการฯ แผนการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม
ภายในงาน การตกแต่งเวทีและสถานที่ การออกแบบเสื้อโปโลและของที่ระลึก และการออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน จ านวน ๑ ชุด โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบทั้งหมด ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
ลงนามในสัญญา  
 ๑2.๒ จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่สอง ร้อยละ ๙๐ ของค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามสัญญาครบถ้วน 
พร้อมเอกสารการส่งมอบงานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ไฟล์งาน Inkjet ชุดนิทรรศการทั้งหมด ในรูปไฟล์ JPG และ AI ลงใน External Hard disk 
2) วิดีโอสรุปการจัดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ นาที โดยตัดต่อใส่ค าบรรยายและ

เสียงดนตรีประกอบ ลงใน External Hard disk 
3) รายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการและกิจกรรม พร้อมหลักฐานภาพถ่าย พิมพ์ ๔ สี 

ขนาด A๔ จัดท าเป็นรูปเล่มสวยงาม จ านวน ๑ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าว ลงใน External Hard disk 
 



๙ 

 

๑2. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำ 
        12.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณา
จากราคารวม 
        12.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนดดังนี้ 

1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30 
2) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๆ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 70                    

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

รำยกำร 100 
คะแนน 

1. แนวความคิด (Concept) ในการออกแบบและรูปแบบที่เสนอสอดคล้องกับจุดประสงค์ของงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความน่าสนใจของงาน  

20 

2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีความเข้าใจในโครงการ และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ตั้งแต่ต้นจนจบ 
โดยมีการน าเสนอรูปแบบการจัดงานฯ และแผนการด าเนินงาน (Presentation)-ต่อคณะกรรมการฯ 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาท ี

10 

3. การเสนอรายละเอียดการจัดงานทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนในประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก ่

3.1 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (15 คะแนน)  
3.2 การจัดพิธีเปิดงาน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร (15 คะแนน) 
3.3 การจัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่จัดงาน (10 คะแนน) 
3.4 การจัดท าตกแต่งสถานที่ เวที และองค์ประกอบอ่ืน ๆ (10 คะแนน) 
3.5 การออกแบบและผลิตเสื้อโปโลและของที่ระลึก (10 คะแนน) 

60 
 
 
 
 
 

4. ข้อเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ภาครัฐได้ประโยชน์ 5 
5. ความพร้อมขององค์กรในการด าเนินงาน ประวัติ ผลงานประสบการณ์ ทีมงาน 

5.1 ประวัติและผลงานของบุคลากร  
5.2 ประวัติและผลงานของบริษัทฯ  

5 

โดยก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 และผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องได้คะแนนในแต่ละรำยกำรใน
ข้อ 2) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
 


