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การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้า) ประจ้าปี ๒๕๕9
ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างเหมาจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ประจ้าปี 2559
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ส้านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
3. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 2 กันยายน 2559
เป็นเงิน 1,990,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
3.1 การจัดหาสิ่งของส้าหรับพิธีบวงสรวง พิธีเสี่ยงทาย พิธีทางศาสนา และออกแบบรูปแบบ
การจัดงานและผังการจัดสถานที่ และจัดหาการแสดงพร้อมอุปกรณ์ ส้าหรับการจัดงานประเพณี
สารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ณ บริเวณวัดไตรภูมิ
3.2 จัดหาและจัดท้าขบวนแห่ทางบกงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า)
3.3 จัดท้าขบวนแห่ทางน้้าเพื่ออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า ณ ท่าน้้า
วัดโบสถ์ชนะมาร
3.4 จัดหาสิ่งของ จัดท้าสถานที่ และจัดหาการแสดง ในวันประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า ณ บริเวณ
วัดโบสถ์ชนะมาร (วังมะขามแฟบ) วันที่ 1 ตุลาคม 2559
3.5 จัดท้างานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ประจ้าปี 2559
3.6 จัดนิทรรศการงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ประจ้าปี 2559 ณ บริเวณพุทธอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท สตาร์ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จ้ากัด
4.2 หจก.ไดมอนด์ อิมเมจิน
4.3 สัญญาจ้างเลขที่ 121/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 (จ้างเหมาจัดงานประเพณี
อุ้มพระด้าน้้า ประจ้าปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2558)
5. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5.1 นายวันเฉลิม
เพ่งพินิจ
5.2 นายธวัชชัย
ประกอบสมบัติ
5.3 นางจิตรสุดา
แสงเรืองเดช
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางประกอบการด้าเนินการสอบราคา
จ้างเหมาจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้า) ประจ้าปี 2559
ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
............................................................................................................
1. ความเป็นมา
ประเพณีอุ้มพระด้าน้า เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นในวันแรมสิบห้าค่้า
เดือนสิบ ซึ่งประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระด้าน้้า คือ เมื่อประมาณ 400 ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านกลุ่ม
หนึ่งมีอาชีพหาปลาขาย และได้ไปหาปลาที่แม่น้าป่าสักเป็นประจ้าทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเรื่องที่ไม่มีใครให้
ค้าตอบได้ว่า เกิดอะไรขึ้นเพราะวันนั้น ไม่มีใครจับปลาได้สักตัว จากนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตรง
บริเวณ วังมะขามแฟบ (ไม้ระก้า) บริเวณท่าน้้าวัดโบสถ์ชนะมาร ซึ่งปกติบริเวณนี้น้าจะไหลเชี่ยวมากแต่ปรากฏ
ว่า ในขณะนั้น น้้ า หยุ ด ไหลวน และมีพ ลายน้้ า ผุ ดขึ้ น มา แล้ ว ปรากฏพระพุท ธรู ปผลุ ด ขึ้น มาจากแม่น้ า ด้ ว ย
ชาวบ้าน จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ขึ้นจากน้้าและน้าไปประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ เป็น พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ และขนานนามว่า “พระพุทธมหาธรรมราชา” จนกระทั่งถึงวันสารทไทย หรือ
วันแรม 15 ค่้า เดือนสิบ องค์พระพุทธรูป (พระพุทธมหาธรรมราชา) ได้หายไปจากวัดไตรภูมิ ชาวบ้าน
จึงช่วยกันตามหาทุกแห่ง และไปพบพระพุทธรูป อยู่บริเวณท่าน้้าวัดโบสถ์ชนะมาร วังมะขามแฟบ ที่เดิมที่พบ
องค์พระครั้งแรก จึงอัญเชิญกลับไปประดิษฐานที่วัดไตรภูมิเหมือนเดิม จากนั้นเป็นต้นมาพอถึงวันแรม 15 ค่้า
เดือน 10 ชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานเพื่อน้าองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ไปประกอบพิธีสรงน้้าและให้องค์พระ
ได้ด้าน้้าด้วย ในบริเวณเดิมที่พบองค์พระครั้งแรก และจัดท้าสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งการ
ประกอบพิธีดังกล่าวน้ามาตั้งชื่อพิธีการว่า “อุ้มพระด้าน้้า” เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2522 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน
เทศบาลเมือ งเพชรบู ร ณ์ เป็ น หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบด้าเนินงานจั ดงานประเพณีอุ้มพระด้าน้้ า
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตั้งงบประมาณในการจัด
งานประเพณีอุ้มพระด้าน้้า ในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานการศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โครงการจัดงานประเพณีส ารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) เพื่อด้าเนินการจัดงานประเพณีอุ้มพระด้าน้้า
ประจ้าปี 2559 ที่ถือเป็นงานประเพณีประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รักษาไว้ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ย วเดินทางมาเที่ย วจังหวัดเพชรบูรณ์ อันจะก่อให้เกิด รายได้ให้ แก่ผู้ ประกอบการและประชาชน
ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป
การจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ประจ้าปี 2559 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้
มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ได้สืบทอดต่อกันมาน้าเสนอโดยใช้สื่อผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับ
เทคโนโลยี เช่น การจัดแสดงแสง เสียง ประกอบการจัดงานขบวนแห่ทางบกและขบวนแห่ทางน้้า ตลอด
ระยะเวลาในการจัดงานเพื่อให้เป็นทีจ่ ดจ้าของเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้มาร่วมงานประเพณีสารท
ไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ประจ้าปี 2559
... / วัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด
2.2 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
2.3 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
2.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
2.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเกิดความสามัคคี ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจกัน เกิดจิตส้านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
2.5 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่จ ะเข้ า เป็น คู่ สั ญญาต้อ งไม่อ ยู่ ใ นฐานะเป็ นผู้ ไ ม่ แสดงบั ญ ชี รายรั บ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. ขอบเขตเนือหาของงาน
ผู้รับจ้างต้องด้าเนินกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ วัดไตรภูมิ
วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชรบุระ โดยผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนงานด้าเนินงานหรือเทคนิควิธีการ
จัดหาและจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) รวมระยะเวลา 5 วัน ดังนี้
3.1 การจัดหาสิ่งของส้าหรับพิธีบวงสรวง พิธีเสี่ยงทาย พิธีทางศาสนา และออกแบบรูปแบบ
การจัดงานและผังการจัดสถานที่ และจัดหาการแสดงพร้อมอุปกรณ์ ส้าหรับการจัดงานประเพณี สารทไทย
(อุ้มพระด้าน้า) ณ บริเวณวัดไตรภูมิ โดยมีรายละเอียดการจัดหา ดังนี้
(1) จัดหาสิ่งของเครื่องบวงสรวงพร้อมพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี และจัดสถานที่ส้าหรับพิธี
บวงสรวงเทพยดา ตามประเพณีให้ครบถ้วน จัดหาสิ่งของประกอบพิธีเสี่ยงทายอุ้มพระ
ด้าน้้า และจัดสถานที่ส้าหรับพิธีเสี่ยงทาย ตามประเพณีให้ครบถ้วน
... / (2) จัดหาสิ่งของ
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(2) จัดหาสิ่งของและจัดเตรียมสถานที่พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ ตามการจัดศาสนพิธีทาง
ศาสนาพุทธให้ครบถ้วน
(3) จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ จ้านวน 1 ชุด ตลอดระยะเวลาจัดงาน
(4) จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับไฟบริเวณจัดงาน ให้สวยงาม ตลอดระยะเวลาจัดงาน
(5) จัดหาการแสดงลิเก จ้านวน 1 คณะ , จัดหาการแสดงร้าวงย้อนยุค จ้านวน 1 คณะ
แสดง ณ วัดไตรภูมิตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ของนักแสดงและอุปกรณ์การแสดง
(6) จัดหาหนังกลางแปลง จ้านวน 1 ชุด ฉาย ณ บริเวณวัดไตรภูมิตลอดระยะเวลาจัดงาน
3.2 จัดหาและจัดท้าขบวนแห่ทางบกงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้า)
ก้า หนดเส้ น ทางเริ่ ม จากอัญ เชิญ พระพุท ธมหาธรรมราชา เข้า ร่ว มขบวนแห่ ท างบกจาก
วัดไตรภูมิ ไปรอบบริเวณในเขตชุมชน และกลับสู่วัดไตรภูมิ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน
2559 จ้านวนรูปขบวน 1 ขบวน โดยจัดล้าดับขบวนแห่ตามล้าดับรูปแบบที่ก้าหนด มี
รายละเอียดการจัดหา ดังนี้
(1) ออกแบบรูปขบวนแห่และจัดท้าสิ่งของประกอบขบวนแห่ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ
เพื่อแสดงให้ เห็ น ถึงความศรัทธาที่มีต่อองค์พระพุ ทธมหาธรรมราชา และร้าลึ กถึ ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ ที่แสดงออกให้เห็นถึง วัฒนธรรม
ประเพณี จารีต วีถีชีวิต พิธีกรรม ความศรัทธา การแสดงต่าง ๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ
ของชาวเพชรบูรณ์
(2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับขบวนแห่ ให้เหมาะสม สวยงาม
(3) จัดหาเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งหน้า และอื่นๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับนักแสดง
หรือผู้ร่วมขบวน ให้เหมาะสม สวยงาม
(4) จัดหาวงดุริยางค์หรือวงโยธวาทิต จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 วง โดยมีผู้แสดงจ้านวนไม่น้อย
กว่าวงละ 40 คน พร้อมเครื่องดนตรี เพื่อน้าขบวนให้เกิดความพร้อมเพรียงในการ
เดินขบวน
(5) จัดหาชุดการแสดงต่าง ๆ จ้านวนไม่น้อยกว่า 11 ชุดการแสดงไม่ซ้ากัน ที่แสดงให้เห็น
ถึงวัฒนธรรม ประเพณี จารีต วิถีชิต พิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธาของชาว
เพชรบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณ จ้า นวนผู้แสดงทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 450 คน และท้าการ
แสดง 2 ครั้ง ณ จุดประชาสัมพันธ์ โดยชุดการแสดงทั้งหมดต้องร่วมเดินตามขบวน
แห่งทางบกตลอดเส้นทาง
3.3 จัดขบวนแห่ทางน้าเพื่ออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้า ณ
ท่าน้าวัดโบสถ์ชนะมาร
จัดขบวนแห่ทางน้้าเพื่ออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า โดย
ก้าหนดเส้นทางขบวนแห่จากท่าน้้าวัดไตรภูมิถึงท่าน้้าวัดโบสถ์ชนะมาร (วังมะขามแฟบ) ในวันที่ 1 ตุลาคม
2559 โดยมีรายละเอียดการจัดหา ดังนี้
(1) ออกแบบและจัดหาเรือพร้อมประดับตกแต่งเรือเพื่อเข้าร่วมขบวนประกอบพิธีอุ้มพระ
ด้าน้้า จ้านวน 17 ล้า
... / (2) จัดหาเรือ
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(2) จัดหาเรือพร้อมออกแบบประดับตกแต่งเรือ ส้าหรับประดิษฐานพระพุทธมหาธรรม
ราชา เพื่ อ อั ญเชิญ ไปประกอบพิธี อุ้ม พระด้า น้้ า ณ บริ เวณหน้ าวั ดโบสถ์ ช นะมาร
(วังมะขามแฟบ) จ้านวน 1 ล้า
(3) จัดหาผู้เล่นและอุปกรณ์กลองยาว ตามลักษณะโบราณแสดงประกอบขบวนแห่ทางน้้า
จ้านวน 1 ชุด
(4) จัดให้มีผู้ดูแลความสงบและรักษาความปลอดภัยทางน้้า พร้อมอุปกรณ์ โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ที่จัดหามา
3.4 จัดหาสิ่งของ จัดสถานที่ และจัดหาการแสดง ในวันประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้า ณ บริเวณ
วัดโบสถ์ชนะมาร (วังมะขามแฟบ) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ออกแบบและจัดสถานที่บริเวณวัดโบสถ์ชนะมาร พร้อมประดับตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี , ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา และจัดท้าป้ายงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า)
ประจ้าปี 2559
(2) จัดสถานที่รับรองส้าหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี และที่นั่งชมพิธีการอุ้มพระด้าน้้า
ส้าหรับประชาชนทั่วไป
(3) ออกแบบและจัดท้าแพกลางน้้า ส้าหรับใช้ประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า
(4) จั ด หาสิ่ ง ของเครื่ อ งไหว้ บ วงสรวงเทพยดา และพราหมณ์ ผู้ ป ระกอบพิ ธี บ วงสรวง
ส้าหรับประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า การจัดหาสิ่งของและพิธีการให้ตรงตามหลักประเพณี
ที่สืบทอดกันมาให้ครบถ้วน
(5) จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ส้าหรับใช้ประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า จ้านวน 1 ชุด
และจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ส้าหรับการแสดงจ้านวน 1 ชุด
(6) จั ด หาการแสดงดนตรี ไ ทยพร้ อ มอุ ป กรณ์ จ้ า นวน 1 ชุ ด ส้ า หรั บ เล่ น ประกอบพิ ธี
อุ้มพระด้าน้้า
(7) จัดหาการแสดงอังกะลุงประกอบดนตรีไทย จ้านวน 1 ชุด จ้านวนผู้แสดงไม่น้อยกว่า
150 คน เพื่อแสดง ณ บริเวณวัดโบสถ์ชนะมาร (วังมะขามแฟบ) โดยเริ่มแสดงตั้งแต่
เวลา 8.00 – 9.30 นาฬิกา
3.5 จัดท้างานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้า) ประจ้าปี
2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) จัดท้าป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์งานอุ้มพระด้าน้้า ติดตั้งจ้านวน 14 จุด
- ขนาดกว้าง 2 x 4.8 เมตร จ้านวน 12 ป้าย
- ขนาดกว้าง 1.75 x 2.85 เมตร จ้านวน 1 ป้าย
- ขนาดกว้าง 5 x 14 เมตร จ้านวน 1 ป้าย
(2) จัดท้าสปอร์ตวิทยุความยาวไม่เกิน 30 วินาที เผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุไม่น้อยกว่า 3 สถานี
จ้านวน 10 ครั้ง/วัน ไม่น้อยกว่า 7 วัน
... / (3) จัดให้มี
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(3) จัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น จ้านวน 3 ครั้ง ดังนี้
- พิธีบวงสรวงและเสี่ยงทาย
- ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาทางบก
- ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาทางน้้าเพื่อการประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า
(4) จัดให้มีการถ่ายทอดสดเสียงผ่านสถานีวิทยุ จ้านวน 3 ครั้ง ดังนี้
- พิธีบวงสรวงและเสี่ยงทาย
- ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาทางน้้าเพื่อการประกอบพิธีอุ้มพระด้าน้้า
- กิจกรรมตอบปัญญาทางไปรษณีย์
(5) จัดหาทีมงานช่างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทางบก และทางอากาศ พร้อมทั้งตัดต่อ
VDO Cinematography
(6) จัดให้มีนิทรรศการงานอุ้มพระด้าน้้า เพื่อให้ผู้เข้ามาร่วมงานทราบถึงประวัติความเป็นมา
ของประเพณีอุ้มพระด้าน้้า
3.6 จัดนิทรรศการงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้า) ประจ้าปี 2559 ณ บริเวณ
พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ตลอดระยะเวลาการจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้า)
โดยเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการต้องสื่อให้ประวัติ ความเป็นมา ความส้าคัญ ของประเพณี
สารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) โดยจัดแสดงภาพถ่ายจ้านวนไม่น้อยกว่า 50 ภาพ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์และก่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
4. ผู้เสนอราคาต้องเสนอการบริหารจัดการและการควบคุมงาน
เพื่อให้การจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ประจ้าปี 2559 มีการด้าเนินงาน
เป็นระบบ ตรงตามความวัตถุประสงค์ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการ ดังนี้
(1) จัดให้มีผู้ควบคุมและประสานงานการจัดงานบริเวณวัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมาร
(2) จัดให้มีผู้ควบคุมและประสานงานการจัดขบวนแห่ทางบกและทางน้้า
(3) จัดให้มีระบบวิทยุสื่อสาร การด้าเนินงาน และประสานงานของผู้รับจ้าง
(4) รับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้ง การรื้อถอน การขนย้ายสิ่ งของ ค่าเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จ้าเป็นส้าหรับด้าเนินงาน
5. การเสนองานเพื่อขอรับด้าเนินการ
ในวันยื่นซองเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารตามแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชี
เอกสารส่วนที่ 2 ตามที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาจ้าง พร้อมจัดท้ารูปเล่ม 4 สี จ้านวน 3 ชุด โดยมีหัวข้อ
น้าเสนอ ดังนี้
 แผนการด้าเนินงาน การบริห ารจัดการและการควบคุมการจัดงานประเพณีส ารทไทย
(อุ้มพระด้าน้้า) ประจ้าปี 2559
... / รายละเอียดสิ่งของ
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 รายละเอียดสิ่งของส้าหรับพิธีบวงสรวง พิธีเสี่ยงทาย พิธีทางศาสนา พร้อมออกแบบ
รูปแบบการจัดงานและผังการจัดสถานที่ ณ บริเวณวัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร
 เสนอแบบรูป แผนผัง พร้อมตัวอย่างการจัดขบวนแห่ทางบกและทางน้้า
 แผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องสื่อต่างๆ
 ตัวอย่างการออกแบบ ป้ายคัตเอ้าท์, สปอต์วิทยุ
 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการและเสนอสรุปเป็นราคารวมทั้งหมด
 ประสบการณ์และตัวอย่างในการด้าเนินงานทางด้านนี้
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เนื่องจากการจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระด้าน้้า ประจ้าปี 2559 ในครั้งนี้เน้นการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง อีกทั้งปลูกฝังให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตระหนักในการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด โดยค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาและขั้นตอนดังนี้
พิ จ ารณาผู้ เ สนอราคาที่ เ สนอแผน/เอกสาร/วั ส ดุ / อื่ น ๆ ส้ า หรั บ การจั ด กิ จ กรรมในทุ ก
องค์ประกอบโดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกงานจ้างของผู้เสนอราคา เฉพาะรายที่เสนอได้ถูกต้องตรง
ตามเงื่อนไขที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด เนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ต้องเน้นงานที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเทคนิคที่
น่าสนใจ และมีประสบการณ์ในการท้างาน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นส่วนส้าคัญในการ
กระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ้านวนมากเพื่อให้โครงการประสบผลส้าเร็จและสามารถให้ข้อเสนอที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมากกว่าที่ก้าหนดไว้ ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่
เสนอราคาต่้าสุดในงานจ้างนี้ ในกรณีจ้าเป็นสามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอเป็นการ
เพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
7. ก้าหนดยืนราคา
ผู้เสนอราคาต้องยืนราคาเป็นระยะเวลา 30 วัน
8. ก้าหนดส่งมอบงาน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาโดย
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบงานให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม
2559 พร้อมเอกสารประกอบการส่งมอบงานดังนี้
8.1 ต้ น แบบ (Art
Work) และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก ชนิ ด เป็ น ไฟล์ บ นแผ่ น ซี ดี
จ้านวน 2 ชุด
8.2 หนังสือรับรองการออกอากาศสถานีวิทยุในข้อ 3.5 (2) , (4)
8.3 แผ่น CD หรือ DVD บันทึกรายการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่น 3 ครั้ง ในข้อ
3.5 (3) จ้านวน 10 ชุด
... / 8.4 สรุปผลการด้าเนินงาน
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8.4 สรุป ผลการด้าเนิน งานเป็นรูปเล่มขนาด A4 พร้อมภาพกิจกรรมจัดพิมพ์ภาพ 4 สี
จ้านวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์ลงแผ่น CD หรือ DVD
8.5 ภาพถ่ายงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระด้าน้้า) ปี 2559 จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,000
พร้อมไฟล์ลงแผ่น CD หรือ DVD จ้านวน 10 ชุด
8.6 ภาพเคลื่อนไหว และ VDO Cinematography พร้อมตัดต่อภาพยนตร์ จ้านวน 10 ชุด
9. งบประมาณ

2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

10. ราคากลางในการจัดจ้าง 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
11. รายละเอียดการเบิกจ่าย จ้านวน 1 งวด
เมื่อผู้รับจ้างด้าเนินการจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพรด้าน้้า) ประจ้าปี 2559 เรียบร้อย
และส่งมอบงานจ้าง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 – 4 ตุลาคม 2559 พร้อมเอกสารประกอบการส่ง
มอบงานให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจ้าง
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