






















ข้อก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงด ำเนินกำร (TOR) 
โครงกำรจัดนิทรรศกำรและกำรเสวนำสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคม

ขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ดำ้นกำรคมนำคมขนส่งและควำมปลอดภัย  
ภำยใต้แนวคดิ “One Transport for Seamless Mobility” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมของประเทศไทย

ทุกรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้ากับนานาประเทศ 
กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้้า 
ทางอากาศ และทางราง จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบการขนส่ง เพ่ิมประสิทธิภาพการเป็น
ประตูการค้าหลัก และเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศอ้านวยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง  
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส้าคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
น้าไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค  
  กระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงฯ      
ให้ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่ง     
และความปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีระบบการขนส่งและจราจรที่มีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ
และจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น กระทรวงฯ จึงจ้าเป็นต้องจัดนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนงาน โครงการ ผลการด้าเนินงานของกระทรวงฯ และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคมนาคมขนส่งและการจราจร รวมทั้งผลการด้าเนินงานและความก้าวหน้า 
ในการด้าเนินงานโครงการที่ส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในการด้าเนินการของกระทรวงฯ และให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ประสบผลส้าเร็จ
ตามเป้าหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ และประเทศไทย   
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงฯ จึงได้จัดท้าโครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้
ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for Seamless Mobility” เพ่ือจัดนิทรรศการ
และการเสวนาเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
ระยะ ๒๐ ปี โครงการที่ส้าคัญต่าง ๆ และผลการด้าเนินงานของกระทรวงฯ ทั้งทางบก ทางน้้า ทางอากาศ และทางราง 
นอกจากนี้ เพ่ือให้แผนงานโครงการของกระทรวงฯ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว กระทรวงฯ จะต้องส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ด้านการคมนาคมขนส่ง และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การจราจร การเดินทาง
อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง ครบถ้วน และถูกต้อง  
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๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ โครงการ แผนงาน และผลด้าเนินงานของกระทรวงฯ        
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคม
ขนส่งและความปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ให้บริการในทุกสาขาการคมนาคมขนส่ง 

๒.๒ เพ่ือให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือสร้างอนาคตประเทศ และประโยชน์ที่ อุตสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่งจะได้รับ             
เพ่ือด้าเนินงานแบบบูรณาการ 

๒.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด้าเนินงานของกระทรวงฯ มีทัศนคติในเชิงบวกต่อกระทรวงฯ 
โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับให้ความร่วมมือ สนับสนุน ผลักดัน 
และมีส่วนร่วมการด้าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และรัฐบาล 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรต่าง ๆ 

๓.๒ ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ให้บริการในทุกสาขาการคมนาคมขนส่ง 
๓.๓ สื่อมวลชน 

๔. ขอบเขตการด าเนินโครงการ  
กระทรวงคมนาคม โดยส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ด้าเนินการโครงการจัดนิทรรศการ    

และการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี 
และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for 
Seamless Mobility” ในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการจัดนิทรรศการและการเสวนาหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด 
จ้านวน 1 ครั้ง (กรุงเทพฯ หรือจังหวัดหลักในภูมิภาค) โดยบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งมี          
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นศูนย์กลางในการด้าเนินการจัดแสดง
นิทรรศการและการเสวนา ประกอบด้วย 

4.1 ด้าเนินการจัดเสวนา เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง      
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนประเมินทัศนคติ การรับรู้ และความเข้าใจของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ 
และโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ โดยด้าเนินการจัดเสวนาในพื้นที่ที่สามารถรองรับการจัดงาน โดยเชิญประชาชน
และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดที่จัดเสวนาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการเสวนา 

4.2 การจัดแสดงนิทรรศการ เนื้อหาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง    
ของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ แผนงาน 
โครงการ ผลการด้าเนินงานของกระทรวงคมนาคมในภาพรวม แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2564 
(Action Plan) และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้้า ทางอากาศ 
และทางราง   
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4.๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดที่จัดงาน โดยการลงพ้ืนที่จัดงาน เพ่ือเข้าพบ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่จัดงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขนส่งจังหวัด 
และผู้น้าชุมชน เป็นต้น เพ่ือหารือในรายละเอียดการจัดงาน ขอความร่วมมือ ประสานงาน  และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค  

4.4 การจัดท้าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ ข้อมู ลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการจัดงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าร่วมงาน    
อย่างกว้างขวาง 

๕. วิธีการด าเนินงาน 
  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ด้าเนินการก้าหนดแนวคิด ออกแบบและน้าเสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
กิจกรรม การเสวนา แผนผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในภาพรวม พร้อมทั้งด้าเนินการจัดสร้าง ตกแต่งพ้ืนที่ตามแนวคิด
ที่น้าเสนอ ก้าหนดรูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามความจ้าเป็น ตลอดจนดูแล
รับผิดชอบบ้ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่จัดแสดง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมถึง         
การด้าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๕.1 ด าเนินการจัดเสวนา เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง     
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนประเมินทัศนคติ การรับรู้ และความเข้าใจของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย และโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ 
โดยด้าเนินการจัดเสวนาในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการจัดงาน หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด ในกรุงเทพฯ หรือ
จังหวัดหลักในภูมิภาค จ้านวน 1 ครั้ง โดยเชิญประชาชนและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดที่จัดเสวนา และจังหวัด
ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเสวนา และทอดแบบส้ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงการ โดยด้าเนินการดังนี้ 

๕.1.๑ จัดท้าแนวคิดการจัดเสวนา โดยน้าเสนอหัวข้อหรือสาระหลักที่จะน้าเสนอในการเสวนา 
และกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเชิญเข้าร่วมการเสวนา ตลอดจนแผนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ก้าหนดการ พิธีกรหรือผู้ด้าเนินรายการ ประเด็นการเสวนา สถานที่ในการจัดเสวนา จ้านวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมเสวนา โดยจัดเสวนาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งวัน 

๕.1.๒ ด้าเนินการจัดเสวนาในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการจัดงาน ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดหลัก
ในภูมิภาค หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด จ้านวน 1 ครั้ง และต้องมีผู้เข้าร่วมการเสวนา จ้านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ 
คน โดยมีรายละเอียดในการด้าเนินการจัดเสวนาแต่ละครั้งดังนี้ 

๑) การจัดเสวนาเพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนประเมินทัศนคติ การรับรู้ และความเข้าใจของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง      
ของไทยระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย และโครงการส้าคัญต่าง ๆ 
ของกระทรวงฯ 
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๒) จัดการเสวนาไม่น้อยกว่าครึ่งวัน โดยทุกรายละเอียดจะต้องน้าเสนอให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาก่อนการด้าเนินการ ดังนี้ 

- น้าเสนอรูปแบบการด้าเนินกิจกรรมเสวนาในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการจัดงาน
ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดหลักในภูมิภาค หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด จ้านวน 1 ครั้ง  

- การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาสถานที่จัดงานเสวนาที่เหมาะสม 
ที่มีความพร้อมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชนทั่วไป 

- ออกแบบและจัดเตรียมพ้ืนที่ ส้าหรับพิธีเปิดงานเสวนา และดูแลรับผิดชอบ     
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสวยงาม 

- ออกแบบและจัดท้าซุ้มทางเข้างาน พร้อมภาพพิมพ์ สวยงาม สอดคล้องกับ Theme ของ
งาน  

3) ด้าเนินงานในพิธีเปิดงานทั้งหมด รวมทั้งจัดท้ารายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับ
พิธีเปิด ประกอบด้วย  

- ออกแบบและจัดเตรียมพ้ืนที่ ส้าหรับพิธีเปิดทั้งหมด พร้อมจัดท้าเวทีและฉากหลัง
เวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับ Theme ของงาน 

- ออกแบบและจัดท้าอุปกรณ์ในการท้าพิธีเปิด และจัดท้าเทคนิคพิเศษที่เหมาะสมกับ 
Theme งาน จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด 

- ออกแบบและจัดสร้าง Podium ให้สอดคล้องกับ Theme ของงานและมีความทันสมัย 
พร้อมดอกไม้สดบนแท่น จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด หรือตามความเหมาะสม พร้อมแท่นรองยืนตามความเหมาะสม 

- จัดท้าฉากหลัง ตกแต่งเวที และการตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและการเสวนา พร้อมจัด
จุดลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการเสวนา ให้มีความสวยงามเหมาะสม และสอดคล้องกับ Theme ของงาน  

- จัดหาไฟแสงสว่างและไฟเทคนิคพิเศษส้าหรับเวที พร้อมระบบแสง สี เสียง   
ของงานพิธีเปิด โดยให้มีการกระจายเสียงที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถได้ยินอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ด้าเนินงานพิธีเปิดงานทั้งหมด รวมทั้งจัดท้ารายละเอียดขั้นตอนต่าง  ๆเกี่ยวกับพิธีเปิด 
- จัดให้มพิีธีกรเพ่ือด้าเนินรายการในพิธีเปิด จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 คน ที่มีประสบการณ์

มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและสื่อสารมวลชน  
4) ด้าเนินงานการเสวนาทั้งหมด รวมทั้งจัดท้ารายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การเสวนา ประกอบด้วย  
- จัดหาวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ส้าหรับการบรรยายให้ข้อมูลหรือ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
- จัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ในรูปแบบ PowerPoint ส้าหรับวิทยากร โดยน้าเสนอ

สาระส้าคัญหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ส้าหรับใช้ประกอบการเสวนา 
- จัดท้าข้อมูลการน้าเสนอส้าหรับผู้บริหารในการพูดช่วงรายการพิเศษ โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย     
รวมถึงการใช้เทคนิคพิเศษในการน้าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมงาน  
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- จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสวนา จ้านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ ชุด 
- จัดหาพิธีกร จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน และผู้ด้าเนินรายการที่มีประสบการณ์ 

(Moderator) จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน เพื่อท้าหน้าที่ให้ข้อมูลการจัดงาน และด้าเนินการเสวนา 
- จัดหาชุดโซฟาส้าหรับประธานในพิธีและผู้บริหาร และจัดหาเก้าอ้ีหน้าเวที

ส้าหรับพิธีเปิดและผู้ร่วมงานเสวนา จ้านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ ตัว  
- จัดของที่ระลึกส้าหรับผู้ร่วมงาน จ้านวนไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น  
- จัด เตรียมสถานที่ พั ก พาหนะเดินทาง (ไป  - กลับ ) อาหาร เครื่องดื่ ม 

ค่าตอบแทน และของที่ระลึกตามความเหมาะสมให้แก่วิทยากร 
- จัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันในการจัดกิจกรรม

ส้าหรับผู้เข้าร่วมงาน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ้านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ คน 
- จัดหาบุคลากรส้าหรับการบริหารจัดการ ควบคุมความเรียบร้อย อ้านวยความสะดวก

ประสานงาน ต้อนรับและลงทะเบียนในการจัดเสวนา 
- ออกแบบและจัดท้าแฟ้มหรือถุงผ้าส้าหรับใส่เอกสารการเสวนา จ้านวนไม่น้อยกว่า 

500 ชิ้น  
- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (VDO) บรรยากาศภายใน

วันจัดงาน พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างในรูปแบบของแผ่นดีวีดี 
- จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเสวนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 

องค์กรเอกชนด้านการคมนาคมขนส่ง และประสานเชิญผู้เข้าร่วม ตามท่ีผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ 
- จัดให้มีระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับพ้ืนที่และเนื้อหา      

การเสวนา และออกแบบตกแต่งภายในบริเวณพ้ืนที่จัดเสวนา และภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมกับหัวข้อการเสวนา 
๕.๒ การจัดแสดงนิทรรศการ ในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการจัดนิทรรศการในกรุงเทพฯ หรือ

จังหวัดหลักในภูมิภาค หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด จ้านวน 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้
และความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการด้าเนินโครงการ แผนงาน และการด้าเนินงานของกระทรวงฯ 
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ และโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ รวมทั้งส่งเสริม
พัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้้า ทางอากาศ และทางราง โดยจัดแสดงในสถานที่
ที่เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดึงดูดความน่าสนใจของประชาชน 
สอดคล้องกับการจัดเสวนา รวมถึงการทอดแบบส้ารวจการรับรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการพัฒนาการด้าเนินงานของกระทรวงฯ โดยด้าเนินการดังนี้  

๕.๒.๑ รายละเอียดการจัดท้าแผนผังการจัดงาน พร้อมตกแต่งบริเวณงานท้ังหมด 
 - จัดท้าแนวคิด รูปแบบ หัวข้อหรือสาระหลักของการจัดนิทรรศการ และแผนผัง    

การจัดนิทรรศการ ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม  และส่งให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด้าเนินการ 
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 - ด้าเนินการจัดนิทรรศการในพ้ืนทีท่ี่สามารถรองรับการจัดงานในกรุงเทพฯ หรือจังหวัด
หลักในภูมิภาค หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด จ้านวน 1  ครั้ง โดยมีรายละเอียดการด้าเนินงานดังนี้ 

 ๑) จัดหาสถานที่ส้าหรับจัดนิทรรศการ และตกแต่งพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้อง    
และเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จัดแสดงนิทรรศการ 
 ๒) ออกแบบ จัดท้าแผนผังการจัดนิทรรศการ จัดเตรียมพ้ืนที่ และตกแต่งพ้ืนที่ที่ใช้
จัดนิทรรศการ โดยจัดท้าเป็นภาพ Perspective หรือภาพจ้าลองอ่ืน ๆ ที่สามารถแสดงรายละเอียดของการจัดแบ่ง
พ้ืนที่การจัดนิทรรศการและเวทีกลาง และการตกแต่งสถานที่ให้มีความเหมาะสมและสวยงาม    

3) ออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ โดยการน้าเสนอรูปภาพและข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และการด้าเนินงานของกระทรวงฯ ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย       
และโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย
ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ให้บริการในทุกสาขาการคมนาคมขนส่ง ในรูปแบบที่สวยงาม
เหมาะสมสอดคล้องกับ Theme ของงาน  

4) ออกแบบและวางผังการใช้พ้ืนที่จัดงานทั้งหมด พร้อมตกแต่งสถานที่ ภายใต้
แนวคิด “One Transport for Seamless Mobility” โดยจัดหาพ้ืนที่ส้าหรับจัดงาน พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายสถานที่ 
ส้าหรับการจัดงาน จ้านวน 1 ครั้ง โดยจัดเตรียมสถานที่ก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า 1 วัน และเก็บงานให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมให้เรียบร้อย 

5) ออกแบบและจัดท้าสัญลักษณ์ของงาน หรือ Landmark ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน หรือ Theme งาน จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด 

๕.๒.๒ การจัดนิทรรศการ พร้อมตกแต่งบริเวณงานท้ังหมด 
- ออกแบบและจัดนิทรรศการ พร้อมตกแต่งสถานที่ให้สอดคล้องกับ Theme งาน พร้อมจัดท้า

ระบบแสง สี ให้เหมาะสมและเพียงพอกับพ้ืนที่ โดยแบ่งออกเป็น ๓ โซน หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด ดังนี้ 
๑) โซนนิทรรศการการแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และรัฐบาล 
๒) โซนนิทรรศการผลการด้าเนินงานของกระทรวงฯ ในภาพรวม 
๓) โซนนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย 

- จัดหาระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับพ้ืนที่และเนื้อหาของ
ผู้เข้าร่วมเสวนาที่น้าเสนอ และออกแบบตกแต่งภายในบริเวณพ้ืนที่จัดนิทรรศการ และภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสม
กับหัวข้อของนิทรรศการ 

- จัดหาเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน 
5.๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในงาน โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการดังนี้  

5.3.1 จัดเตรียมข้อมูลส้าหรับการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย  
5.3.2 จัดหาพิธีกรภาคสนาม เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม 
5.3.3 จัดหาของที่ระลึกส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เพียงพอและเหมาะสม 
5.3.4 จัดหาทีมงานเพ่ือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 
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๕.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  ผู้รับจ้างจะต้องผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย และโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่ง
และความปลอดภัยเพ่ือประกอบการจัดนิทรรศการและการเสวนา โดยมีรายละเอียดการด้าเนินงานดังนี้ 

๕.4.1 จัดท้าแผ่นพับภาษาไทย จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,0๐๐ ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ      
จ้านวนไม่น้อยกว่า 300 ฉบับ ขนาดพิเศษ กระดาษอาร์ตมัน ๑๖๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ตีเส้นพับ ๓ พับ ๔ ตอน         
หรือตามทีผู่้ว่าจ้างก้าหนด เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการด้าเนินของกระทรวงฯ         
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย 
 5.4.2 จัดท้าวีดิทัศน์ ประกอบการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการด้าเนินงาน
ของกระทรวงฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้   
ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดการด้าเนินงาน ดังนี้  
 1) เสนอแนวคิด รูปแบบสาระและเทคนิคในการน้าเสนอ แผนการจัดท้าวีดิทัศน์ 
สถานที่ในการถ่ายท้า เพลง เสียง ภาพประกอบ ผู้บรรยาย  
 2) จัดท้าบทวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการด้าเนิน      
ของกระทรวงฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี หรือส่งเสริมพัฒนาความรู้  
ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย 
  ๓) จัดท้าวีดิทัศน์ 3D Animation รูปแบบที่สวยงาม เทคนิคที่ทันสมัย น่าสนใจ และเนื้อหา
วีดิทัศน์ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ทีจ่ัดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง 

5.4.3 จัดท้าวีดิทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ ตอน โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการเสวนา เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงาน ผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ  

5.4.4 จัดท้าวีดิทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปภาพรวม
การจัดนิทรรศการและการเสวนา เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 

5.4.5 ด้าเนินการถ่ายทอดสดการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์ Facebook จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง    
โดยจัดเจ้าหน้าทีแ่ละอุปกรณ์การถ่ายทอดสดให้ครบถ้วนและเพียงพอ 

5.4.6 จัดท้าคลิปวีดิทัศน์ (Viral Video) ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ตอน 
เกี่ยวกับผลการด้าเนินงานของกระทรวงฯ พร้อมจัดซื้อพ้ืนที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อออนไลน์ (Social 
Network) ที่ได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า ๑ แสนคน จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
  5.4.7 ผลิตสปอตวิทยุ จ้านวน 1 เรื่อง ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดการจัดงาน วัน เวลาและสถานที่การจัดงาน โดยด้าเนินการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุที่มีเครือข่ายกระจายเสียง
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียง จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ สถานี และออกอากาศระหว่างเวลา 
๐๗.๐๐ – ๒3.๐๐ น. ก่อนการจัดงาน โดยรวมการออกอากาศ จ้านวน 3 ครั้งต่อวันต่อสถานี จ้านวนไม่น้อยกว่า 5 วัน 
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 ๕.4.8 ออกแบบตราสัญลักษณ์ของงานเพ่ือใช้ประกอบในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์       
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  

 5.4.9 จัดท้าเสื้อคอกลมส้าหรับประชาสัมพันธ์งาน คุณภาพดี มีตราสัญลักษณ์ของงาน 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 500 ตัว และเสื้อคอปกส้าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า 500 ตัว  

5.4.10 จัดท้าป้ายโฆษณา (Cut Out) ขนาดไม่ต่้ากว่า 4 x 8 เมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ป้าย 
และขนาด 3 x 6 เมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 ป้าย พร้อมติดตั้งในจุดส้าคัญและง่ายต่อการพบเห็น หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด 

5.4.11 จัดท้าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๑ x ๒ เมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด ติดตั้ง
ในบริเวณสถานที่จัดงาน หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด 

๕.4.12 จัดท้าธงญี่ปุ่นพร้อมขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 
1๐ ชุด พร้อมติดตั้งในบริเวณสถานที่จัดงาน หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด 

5.4.13 จัดท้า “เอกสารน้าเสนอออนไลน์” โดยจัดท้าระบบสแกน QR Code เพ่ือเผยแพร่ 
“เอกสารน้าเสนอ” ในรูปแบบสื่อออนไลน์  

5.4.14 บริหารจัดการสื่อมวลชนร่วมท้าข่าวและจัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มาร่วม
กิจกรรมภายในงาน (Exclusive Interview) จ้านวน 1 งาน 

๕.4.15 บริหารจัดการให้มีการเผยแพร่สกู๊ปข่าวหรือรายงานพิเศษ ทางสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์หลังการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 

5.4.16 จัดท้าข่าวแจก และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรวบรวมผลการเผยแพร่ข่าว   
มาสรุปเป็นรูปเล่มส่งผู้บริหาร โดยบันทึกลงบนแผ่นดีวีดี จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

๕.5 การอ านวยความสะดวกภายในงาน  
 ๕.๕.๑ ดูแลรักษาความปลอดภัย ความเรียบร้อย ความสะอาด ระบบสาธารณูปโภคของสถานที่
ตลอดการจัดงาน และการปรับพ้ืนที่กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เรียบร้อยภายหลังการจัดแสดงนิทรรศการและเสวนา  
 ๕.๕.๒ อ้านวยความสะดวกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ด้าเนินการจัดงานเสวนาและจัดนิทรรศการ จ้านวน ๕ คน ตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดงาน
จนสิ้นสุดการจัดงาน 
 ๕.๕.๓ จัดให้มีที่จอดรถส้าหรับผู้บริหาร (VIP) และเจ้าหน้าที่คณะท้างาน 

๕.6 การประเมินผลโครงการ 
5.6.1 ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบการประเมินผลการจัดนิทรรศการ การเสวนา โดยการจัดท้า

แบบสอบถาม พร้อมทั้งการทอดแบบส้ารวจและประมวลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน 
5.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้ารายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการ การเสวนา และสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นรูปเล่มสวยงาม จ้านวน ๑ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงใน External Hard disk ความจุไม่น้อยกว่า 
2 TB จ้านวน 1 อัน 
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๖. บุคลากร 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดคณะบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติงาน     
ตามขอบเขตและวิธีการด้าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
 ๑) ผู้จัดการโครงการ 
 ๒) คณะบุคลากร 
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล 
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ๓) บุคลากรสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตามจ้านวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน โดยจัดท้ารายชื่อของ
ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญพร้อมประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ส่งให้ผู้ว่าจ้างในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ภายใน ๒๐๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา  

๘. งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมาณประจ้าปี  พ.ศ. ๒๕๖4 วงเงิน 3,625,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่น                
ห้าพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.๑  ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษาได้รับทราบ       

มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย และโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ  และรัฐบาล รวมถึง     
มีความเข้าใจในรายละเอียดและทัศนคติที่ดีต่อการด้าเนินโครงการ 
  9.๒ กระทรวงคมนาคมได้รับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกระแสการตอบรับของประชาชน
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย และโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และรัฐบาล เพ่ือน้ามาประกอบการพิจารณา
ด้าเนินโครงการฯ ให้เกิดความเหมาะสม  

9.๓ กระทรวงคมนาคมได้รับทราบผลการประเมินทัศนคติ การรับรู้ และความเข้าใจของหน่วยงาน
และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย และโครงการ
ส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และรัฐบาล เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและปฏิบัติการข่าวสารของโครงการในอนาคต 
 9.๔ กระทรวงคมนาคมได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและร่วมปฏิบัติการข่าวสาร 
(Information Operation) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 



๑๐ 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
     11.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
     11.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     11.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     11.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี                          
ว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
     11.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการจัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
     11.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ                     
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
     11.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
     11.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง              
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
     11.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ             
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    11.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 11.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการจัดนิทรรศการหรือการจัดเสวนาหรือ
สัมมนาหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนและประเมินผลที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
1,800,000 บาท ในสัญญาเดียว จ้านวน 2 ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเชื่อถือ โดยยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง
ผลงานและส้าเนาสัญญาพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) มาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ 
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาตามที่ผู้เสนอราคา
ได้ยื่นเสนอ 

๑2. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
 1๒.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องออกแบบและจัดท้าตัวอย่างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การจัด
นิทรรศการ ตามข้อ 5.2.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามข้อ 5.4.1 ตัวอย่าง Presentation ข้อมูลการน้าเสนอส้าหรับ
ผู้บริหารในการพูดช่วงรายการพิเศษ ตามข้อ 5.1.2 4) โดยยื่นตัวอย่างพร้อมกับเอกสารประกวดราคา 
 1๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีผู้แทนมาน้าเสนอรายละเอียดการจัดงานทั้งหมด โดยใช้ PowerPoint 
พร้อมเสนอตัวอย่างคลิปวีดิทัศน์ ตามข้อ 5.4.2 และคลิปวีดิทัศน์ (Viral Video) ตามข้อ 5.4.6 ต่อคณะกรรมการฯ 
หลังวันเสนอราคา ๒ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – 16.30 น. โดยจัดท้าเอกสารให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จ้านวน ๔ ชุด 
(ต้นฉบับ ๑ ชุด และส้าเนาส้าหรับคณะกรรมการฯ ๓ ชุด)  



๑๑ 
 
 1๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องน้าตัวอย่างผลงานที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ตามข้อ 5.4.1 , 5.4.2 และ 5.4.6 
ส้าหรับเผยแพร่ผลการด้าเนินงานที่เคยจัดท้าให้กับภาครัฐหรือภาคเอกชนมาน้าเสนอ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
จะคืนตัวอย่างผลงานที่ได้ยื่นมานั้นให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ 

๑๓. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
1๓.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส้านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
        1๓.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้ 

1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 30 
2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 70    

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

รายการ 100 คะแนน 

1. การเสนอแนวความคิด (Concept) ในการออกแบบและรูปแบบที่เสนอสอดคล้องกับจุดประสงค์ของงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความน่าสนใจของการจัดงาน ได้แก่ 
1.1 การจัดนิทรรศการ (15 คะแนน) 
1.2 การจัดเสวนา (10 คะแนน) 
1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมภายในงาน (5 คะแนน) 

30 

2. การเสนอรายละเอียดการจัดงานท้ังหมด โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
2.1 การจัดเสวนา (10 คะแนน) 
2.2 การจัดนิทรรศการ (10 คะแนน) 
2.3 การจัดกิจกรรมและการผลิตและเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์ (15 คะแนน) 
2.4 การจัดท้า Presentation ส้าหรับผู้บริหารในการพูดช่วงรายการพิเศษ (5 คะแนน)  
2.5 สถานท่ีส้าหรับจัดงานฯ (5 คะแนน) 
2.6 การจัดพิธีเปดิและเทคนิคพิเศษ (5 คะแนน) 
2.7 การประเมินผลโครงการ (5 คะแนน) 

55 

3. ข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ภาครัฐได้ประโยชน์ 5 
๔. ความพร้อมขององค์กรในการด้าเนินงาน ประวัติ ผลงานประสบการณ์ ทีมงาน  5 

5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีความเข้าใจในโครงการและแผนการด้าเนินงานของโครงการฯ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมี
การน้าเสนอรูปแบบการจัดงานฯ และแผนการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Presentation) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที  

5 

โดยก าหนดให้น  าหนักรวมทั งหมดเท่ากับร้อยละ 100 และผู้ชนะการเสนอราคาต้องได้คะแนนในข้อ 2 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 



๑๒ 
 
๑๔. การส่งมอบงานและการจ่ายเงินงวด 

การส่งมอบงานแบ่งเป็น ๒ งวด โดยแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องด้าเนินการ ดังนี้ 
 ๑๔.๑ จ่ายเงินค่าจ้างงวดแรก ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างด้าเนินการส่งมอบร่างแนวคิด
การจัดเสวนา การออกแบบรายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการฯ เนื้ อหานิทรรศการฯ แผนการด้าเนินงาน               
การออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบเสื้อและของที่ระลึก และแบบสอบถามส้ารวจ                 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการเสวนา และผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบทั้งหมด 
ภายใน ๓๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา 
 ๑๔.๒ จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่สอง ร้อยละ ๙๐ ของค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ด้าเนินการตามสัญญาครบถ้วน 
พร้อมเอกสารการส่งมอบงานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 200 วัน นับจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องด้าเนินการ ดังนี้ 

๑) ด้าเนินการจัดเสวนา เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟัง    
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนประเมินทัศนคติ การรับรู้ และความเข้าใจของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย และโครงการส้าคัญของกระทรวงฯ แล้วเสร็จ 

2) ด้าเนินการจัดนิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้ง
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการด้าเนินแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงฯ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย และโครงการ
ส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ แล้วเสร็จ 

3) ส่งมอบรายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการและการเสวนา พร้อมสรุปประมวลความคิดเห็น
ของผู้ เข้าร่วมงานที่ เป็นประโยชน์ จ้านวน 3 เล่ม รวมถึงบันทึกข้อมูลดังกล่าว และสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ งหมด                       
ลงใน External Hard Disk แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

๑๕. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๕.๑ ผู้เสนอราคาซึ่งส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนด ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๑๕.๒ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
๑๕.๓ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการว่าจ้างครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน      

โดยไม่จ้าเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๑๖. ค่าปรับ 
ค่าปรับจะก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง ตามสัญญาต่อวัน 


