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การเปิดเผยราคากลาง  โครงการจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ประจ้าปี ๒๕๕8 
ในระหว่างวันที่ 11 – 15  ตุลาคม  ๒๕๕8 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  

ในการจัดซื อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ประจ้าปี ๒๕๕8  ในระหว่าง     
วันที่  11 - 15  ตุลาคม  ๒๕๕8       

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา  ส้านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  2558   .    
      เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  

๓.๑  การจัดหาสิ่งของส้าหรับพิธีบวงสรวง พิธีเสี่ยงทาย พิธีทางศาสนา  และออกแบบรูปแบบ 
                การจัดงานและผังการจัดสถานที่ และจัดหาการแสดงพร้อมอุปกรณ์ ส้าหรับการจัดงานประเพณี 
                อุ้มพระด้าน ้า  ณ บริเวณวัดไตรภูมิ  ราคากลาง 30๐,๐๐๐.- บาท 
  ๓.๒ จัดหาและจัดท้าขบวนแห่ทางบกงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ราคากลาง 85๐,๐๐๐.-  บาท 
  ๓.๓ จัดท้าขบวนแห่ทางน ้าพระพุทธมหาธรรมราชา  ราคากลาง  20๐,๐๐๐.-  บาท 
  ๓.๔ จัดหาสิ่งของ จัดท้าสถานที่ และจัดหาการแสดง ในวันประกอบพิธีอุ้มพระด้าน ้า  ณ  บริเวณ 
        วัดโบสถ์ชนะมาร (วังมะขามแฟบ) ราคากลาง  ๓3๐,๐๐๐.-  บาท  

๓.๕ จัดท้างานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ประจ้าปี ๒๕๕8  ราคากลาง      
       310,๐๐๐.- บาท 
 

๔.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑   บริษัท สตาร์ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จ้ากัด   
๔.๒   หจก.ไดมอนด์  อิมเมจิน     
๔.๓   โครงการจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ประจ้าปี ๒๕๕7  

๕.  รายช่ือคณะกรรมการก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
๕.๑  นายวันเฉลิม         เพ่งพินิจ               
๕.๒  นายภาสภณ ไกรเกตุ    
๕.๓  นายธวัชชัย           ประกอบสมบัติ   

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางประกอบการด าเนินการสอบราคา 
จ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระด าน  า  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2558  

ในระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม  2558 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

............................................................................................................ 

1. ความเป็นมา 

ประเพณีอุ้มพระด าน  า เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นในวันแรมสิบห้าค่่า
เดือนสิบ ซึ่งประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระด่าน้่า คือ เมื่อประมาณ 400 ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมี
อาชีพหาปลาขาย และได้ไปหาปลาที่แม่น้่าป่าสักเป็นประจ่าทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเรื่องที่ไม่มีใครให้ค่าตอบได้ว่า  
เกิดอะไรขึ้นเพราะวันนั้น   ไม่มีใครจับปลาได้สักตัว   จากนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตรงบริเวณ  
วังมะขามแฟบ (ไม้ระก่า) บริเวณท่าน้่าวัดโบสถ์ชนะมาร  ซึ่งปกติบริเวณนี้น้่าจะไหลเชี่ยวมากแต่ปรากฏว่า ในขณะ
นั้นน้่าหยุดไหลวน และมีพลายน้่าผุดขึ้นมา แล้วปรากฏพระพุทธรูปผลุดขึ้นมาจากแม่น้่าด้วย  ชาวบ้าน จึงได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ขึ้นจากน้่าและน่าไปประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
เพชรบูรณ์ และขนานนามว่า “พระพุทธมหาธรรมราชา” จนกระทั่งถึงวันสารทไทย หรือวันแรม  15  ค่่า  เดือนสิบ  
พระพุทธรูปองค์  (พระพุทธมหาธรรมราชา)  ได้หายไปจากวัดไตรภูมิ ชาวบ้าน    จึงช่วยกันตามหาทุกแห่ง และไป
พบพระพุทธรูป อยู่บริเวณท่าน้่าวัดโบสถ์ชนะมาร วังมะขามแฟบ ที่เดิมที่พบองค์พระครั้งแรก  จึงอัญเชิญกลั บไป
ประดิษฐานที่วัดไตรภูมิเหมือนเดิม  จากนั้นเป็นต้นมาพอถึงวันแรม 15 ค่่าเดือน 10  ชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานเพ่ือ
น่าองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ไปประกอบพิธีสรงน้่าและให้องค์พระได้ด่าน้่าด้วย  ในบริเวณเดิมที่พบองค์พระครั้ง
แรก และจัดท่าสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้   ซึ่งการประกอบพิธีดังกล่าวน่ามาตั้งชื่อพิธีการว่า “อุ้มพระ
ด่าน้่า” เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด่าเนินงานจัดงานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า       มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยตั้งงบประมาณประจ่าปี พ.ศ. 2558  ในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  โครงการจัดงานประเพณีสารทไทย (งานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า)เพ่ือ
จัดงานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า ประจ่าปี พ.ศ. 2558  ที่ถือเป็นงานประเพณีประจ่าจังหวัดเพชรบูรณ์      ชาวจังหวัด
เพชรบูรณ์ต้องอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รักษาไว้  และการจัดงาน
ประเพณีอุ้มพระด่าน้่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้
เป็นอย่างดี  การจัดงานประเพณีอุ้มพระด่าปี พ.ศ. 2558 ได้น่าเทคโนโลยีมาผสมผสานสร้างสรรค์การจัดงาน
ประเพณีอุ้มพระด่า เช่น การจัดแสดงแสง  เสียง  การจัดงานขบวนแห่ทางบกการจัดขบวนแห่ทางน้่า น่าเสนอสื่อ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวตลอดระยะเวลาในการจัดงานเป็นที่สนใจและจดจ่าของ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป  

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด 
2.2 เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
2.3 เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว 

ต่างประเทศ  มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์  
2.4 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
 

/2.5 เพ่ือส่งเสริม… 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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2.5 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเกิดความสามัคคี ให้ความร่วมมือ 

ร่วมใจกัน เกิดจิตส่านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีมีอาชีพรับจ้างจัดงานที่สอบราคาดังกล่าว หรือจัดงาน 

อีเว้น หรือจัดงานออแกไนท์    
3.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  

ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการ
เสนอราคาจ้างครั้งนี ้

3.5   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส่าคัญ 

3.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งได้ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็น
เงินสดก็ได ้
3. รูปแบบรายการ หรือรายละเอียดการจ้าง 

การจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า ประจ่าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม  2558   
ณ บริเวณวัดไตรภูมิ  วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชรบุระ  อ่าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
4. ขอบเขตเนื อหาของงาน   

ผู้รับจ้างต้องด่าเนินกิจกรรม  ในระหว่างวันที่  11- 15  ตุลาคม   2558   ณ  วัดไตรภูมิ   

วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชรบุระ ที่ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนงานด่าเนินงานหรือเทคนิควิธีการจัดหา 

และจัดท่างานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า รวมระยะเวลา 5 วัน ดังนี้ 

4.1  การจัดหาสิ่งของส าหรับพิธีบวงสรวง พิธีเสี่ยงทาย พิธีทางศาสนา  และออกแบบรูปแบบ 
การจัดงานและผังการจัดสถานที่ และจัดหาการแสดงพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระ 
ด าน  า  ณ บริเวณวัดไตรภูมิ  ในระหว่างวันที่ 11  ตุลาคม  2558  โดยมีรายละเอียดการจัดหา  ดังนี้  

(1) จัดหาสิ่งของเครื่องบวงสรวงพร้อมพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี และจัดสถานที่ส่าหรับพิธี     
บวงสรวงเทพยดา ตามประเพณีให้ครบถ้วน บริเวณวัดไตรภูมิ ในวันที่  
11  ตุลาคม  2558 

(2) จัดหาสิ่งของประกอบพิธีเสี่ยงทายอุ้มพระด่าน้่า และจัดสถานที่ส่าหรับพิธีเสี่ยงทาย   ตาม
ประเพณีให้ครบถ้วน  บริเวณวัดไตรภูมิ  ในวันที่  11  ตุลาคม  2558 

 
/(3) จัดหาสิ่งของ... 
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(3) จัดหาสิ่งของและจัดเตรียมสถานที่พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ ตามการจัดศาสนพิธีทาง
ศาสนาพุทธให้ครบถ้วน  บริเวณวัดไตรภูมิ   ในวันที่  11  ตุลาคม  2558 

(4) จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ ์ จ่านวน 1 ชุด ตลอดระยะเวลาจัดงาน  
(5) จัดหาให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับตกแต่งให้สวยงาม  ส่าหรับการจัดงานบริเวณ     

วัดไตรภูมิ ตลอดระยะเวลาจัดงาน  
(6) จัดหาการแสดงลิเก จ่านวน 1 คณะ และจัดหาการแสดงร่าวงย้อนยุค จ่านวน 1 คณะ 

ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักแสดงและอุปกรณ์การแสดง  ณ บริเวณวัดไตรภูมิ
ตลอดระยะเวลาจัดงาน 

(7) จัดหาหนังกลางแปลง จ่านวน 1 ชุด ณ บริเวณวัดไตรภูมิตลอดระยะเวลาจัดงาน 
 

4.2  จัดหาและจัดท าขบวนแห่ทางบกงานประเพณีอุ้มพระด าน  า  
โดยก่าหนดเส้นทางเริ่มจากอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา เข้าร่วมขบวนแห่ทางบกจาก 

วัดไตรภมิู  ไปรอบบริเวณในเขตชุมชน  และกลับสู่วัดไตรภูมิ  ในระหว่างวันที่  11  ตุลาคม  2558  จ่านวนรูปขบวน 
4  ขบวน  โดยมีรายละเอียดการจัดหา  ดังนี้    

(1) จัดหาและจัดท่าขบวนแห่ในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธมหาธรรมราชา  60 ชันษาเจ้าฟ้าสิริน
ธร”   
- ออกแบบและจัดท่าพร้อมจัดหารถยนต์ ประกอบขบวนแห่หัวข้อเรื่อง “พระพุทธมหา

ธรรมราชา  60 ชันษาเจ้าฟ้าสิรินธร” จ่านวน 1 คัน 
- ออกแบบรูปขบวนแห่และจัดท่าสิ่งของประกอบขบวนแห่ “พระพุทธมหาธรรมราชา  

60  ชันษาเจ้าฟ้าสิรินธร” 
- ออกแบบและจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระด่าน้่าและป้ายประกอบ

หัวข้อเรื่อง “พระพุทธมหาธรรมราชา  60 ชันษาเจ้าฟ้าสิรินธร” 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งหน้า และอ่ืนๆ       ที่

จ่าเป็นส่าหรับนักแสดง ให้เหมาะสม สวยงาม  
- จัดหานักแสดงผู้เข้าร่วมขบวนจ่านวนไม่น้อยกว่า 120 คน และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่าหรับนักแสดงและทีมงาน 
(2) จัดหาและจัดท่าขบวนแห่ในหัวข้อเรื่อง “อัคราพ่อขุนผาเมือง”   

- ออกแบบรูปขบวนแห่และจัดท่าสิ่งของประกอบขบวนแห่ในหัวข้อเรื่อง “อัคราพ่อขุน
ผาเมือง”   โดยมีองค์ประกอบการแสดงเพ่ือร่าลึกถึงวีรกษัตริย์ที่ส่าคัญของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

- ออกแบบและจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระด่าน้่าและป้ายประกอบ
หัวข้อเรื่อง “อัคราพ่อขุนผาเมือง”  จ่านวน 1 ป้าย 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งหน้า และอ่ืนๆ       ที่
จ่าเป็นส่าหรับนักแสดง ให้เหมาะสม สวยงาม  

- จัดหานักแสดงผู้เข้าร่วมขบวนจ่านวนไม่น้อยกว่า 200 คน และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่าหรับนักแสดงและทีมงาน 

(3) จัดหาและจัดท่าขบวนแห่ในหัวข้อเรื่อง “ลือเลื่องประเพณี”   
- ออกแบบรูปแบบขบวนแห่หัวข้อเรื่อง “ลือเลื่องประเพณี”  จัดท่าอุปกรณ์และการ

แสดงที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์  
/- ออกแบบและจัดท่า... 
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- ออกแบบและจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า และป้ายประกอบ
หัวข้อเรื่อง “ลือเลื่องประเพณ”ี  จ่านวน  1  ป้าย 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งหน้า และอ่ืนๆ ที่จ่าเป็น
ส่าหรับนักแสดง ให้เหมาะสม สวยงาม  

- จัดหานักแสดงผู้เข้าร่วมขบวนจ่านวนไม่น้อยกว่า 200 คน และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่าหรับนักแสดงและทีมงาน 

(4) จัดหาและจัดท่าขบวนแห่ในหัวข้อเรื่อง “ขบวนของดีเมืองเพชรบูรณ์”   
- ออกแบบรูปขบวนแห่และจัดท่าสิ่งของประกอบขบวนแห่  “ขบวนของดีเมือง

เพชรบูรณ์” โดยมีองค์ประกอบที่แสดงวิถีชีวิตของคนเพชรบูรณ์  และวิถีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

- ออกแบบและจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า และป้ายประกอบ
หัวข้อเรื่อง “ขบวนของดีเมืองเพชรบูรณ์” จ่านวน 1 ป้าย 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งหน้า และอ่ืนๆ       ที่
จ่าเป็นส่าหรับนักแสดง ให้เหมาะสม สวยงาม  

- จัดหานักแสดงผู้เข้าร่วมขบวนจ่านวนไม่น้อยกว่า 300 คน และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่าหรับนักแสดงและทีมงาน 

(5) จัดหาวงตุ๊เก่ง  น่าขบวนองค์พระพุทธมหาธรรมราชา  ในเส้นทางขบวนแห่ทางบก โดยมีผู้
ร่วมขบวนไม่น้อยกว่า  10  คน 

(6) จัดหาแตรวง  และร่าวงย้อยยุค  โดยมีผู้ร่วมขบวนไม่น้อยกว่า  70  คน  เพ่ือน่าขบวนแห่
พระพุทธมหาธรรมราชา  ส่งพระกลับวัดไตรภูมิ   

(7) จัดท่าการบ่ารุงรักษาซ่อมแซมรถบุษบก และจัดท่าประดับตกแต่งรถบุษบกส่าหรับ
ประดิษฐานองคพ์ระพุทธมหาธรรมราชาเข้าร่วมขบวนแห่ทางบก จ่านวน 1 คัน 

(8) จัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์ขบวนแห่ทางบกงานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า จ่านวน 2 จุด   แต่ละ
จุดประกอบด้วย เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 2 ชุด,  พิธีกรชายหญิงจุดละ 2 คน  

(9) จัดหาไฟฟ้าประดับตกแต่งตลอดเส้นทางขบวนแห่ทางบก  ให้สว่าง  เหมาะสมและสวยงาม 
ประกอบไปด้วย  ไฟสปอร์ตไลท์, ไฟรูปดาว, ไฟใบพัด, ไฟทาง  ติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อน  
วันที่  11  ตุลาคม  2558  

5. จัดท าขบวนแห่ทางน  าพระพุทธมหาธรรมราชา 
จัดท่าขบวนแห่งทางน้่าพระพุทธมหาธรรมราชาเพ่ือน่าไปประกอบพิธีอุ้มพระด่าน้่า ที่ก่าหนด 

เส้นทางขบวนแห่ทางน้่า จากท่าน้่าวัดไตรภูมิไปถึงท่าน้่าวัดโบสถ์ชนะมาร (วังมะขามแฟบ) ในระหว่างวันที่  
12  ตุลาคม  2558   โดยมีรายละเอียดการจัดหา  ดังนี้    

(1) ออกแบบและจัดหาเรือพร้อมประดับตกแต่งเรือเพ่ือเข้าร่วมขบวนประกอบพิธีอุ้มพระด่า
น้่า จ่านวน 17 ล่า  

(2) ออกแบบและจัดหาเรือพร้อมประดับตกแต่งเรือ ส่าหรับประดิษฐานองค์พระพุทธมหา
ธรรมราชา เพื่อน่าไปประกอบพิธีอุ้มพระด่าน้่า จ่านวน 1 ล่า 

(3) จัดหาผู้เล่นและอุปกรณ์กลองยาว ตามลักษณะโบราณแสดงประกอบขบวนแห่ทางน้่า 
จ่านวน 1 ชุด 

 
/(4) จัดให้มี... 
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(4) จัดให้มีผู้ดูแลความสงบและรักษาความปลอดภัยทางน้่าพร้อมอุปกรณ์ โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีจัดหามา 

6. จัดหาสิ่งของ จัดท าสถานที่ และจัดหาการแสดง ในวันประกอบพิธีอุ้มพระด าน  า  ณ  บริเวณ 
วัดโบสถ์ชนะมาร (วังมะขามแฟบ) ในระหว่างวันที่ 12  ตุลาคม  2558   ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

(1) ออกแบบและจัดท่าสถานที่บริเวณวัดโบสถ์ชนะมาร  สถานที่รับรองส่าหรับแขกผู้มีเกียรติ
ที่เข้าร่วมพิธี และท่ีนั่งชมพิธีการอุ้มพระด่าน้่าส่าหรับประชาชนทั่วไป  

(2) ออกแบบและจัดท่าแพกลางน้่า ส่าหรับใช้ประกอบพิธีอุ้มพระด่าน้่า  
(3) จัดหาสิ่งของเครื่องไหว้บวงสรวงเทพยดา และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีบวงสรวง  ส่าหรับ

ประกอบพิธีอุ้มพระด่าน้่า การจัดหาสิ่งของและพิธีการให้ตรงตามหลักประเพณี ที่สืบทอด
กันมาให้ครบถ้วน  

(4) จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่าหรับใช้ประกอบพิธีอุ้มพระด่าน้่า จ่านวน 1 ชุด 
(5)   จัดหาการแสดงดนตรีไทยพร้อมอุปกรณ์   จ่านวน   1   ชุด ส่าหรับเล่นประกอบพิธีอุ้ม
พระด่าน้่า 
(6)   จัดหาการแสดงเพลงฉ่อย จ่านวน  1  ชุด  เรื่องสืบสานต่านานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า เริ่ม
แสดงตั้งแต่เวลา  8.00 – 9.30 นาฬิกา 

7. จัดท างานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระด าน  า ประจ่าปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
(1) จัดท่าป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์งานอุ้มพระด่าน้่า ติดตั้งจ่านวน 14 จุด 

- ขนาดกว้าง 2 x 4.8 เมตร  จ่านวน 12 ป้าย 
- ขนาดกว้าง 1.75 x 2.85 เมตร  จ่านวน 1 ป้าย 
- ขนาดกว้าง 5 x 14 เมตร  จ่านวน 1 ป้าย 

(2) จัดท่าสปอร์ตวิทยุความยาวไม่เกิน 30 วินาที เผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุไม่น้อยกว่า 3 สถานี 
จ่านวน 10 ครั้ง/วัน 

(3) จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเคเบิ้ลทีวี จ่านวน 3 ครั้ง พิธีบวงสรวงและเสี่ยงทาย ขบวนแห่พระ
พุทธมหาธรรมราชาทางบก  ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาทางน้่าประกอบพิธี 
อุ้มพระด่าน้่า 

(4) จัดหาให้มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุ  จ่านวน  2  ครั้ง พิธีบางสรวงปละเสียงทาย  และ
พิธีอุ้มพระด่าน้่า 

8. ผู้เสนอราคาต้องเสนอการบริหารจัดการและการควบคุมงาน  เพ่ือให้งานจ้างจัดงานประเพณ ี
อุ้มพระด่าน้่า  ประจ่าปี  2558  มีการด่าเนินงานเป็นระบบ ตรงตามความวัตถุประสงค์ท่ีตกลงกัน  ดังนี้   

(1) จัดให้มีผู้ควบคุมและประสานงานการจัดงานบริเวณวัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมาร 
(2) จัดให้มีผู้ควบคุมและประสานงานการจัดขบวนแห่ทางบกและทางน้่า 
(3) จัดให้มีระบบวิทยุสื่อสาร การด่าเนินงาน และประสานงานของผู้รับจ้าง 
(4) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้ง การรื้อถอน การขนย้ายสิ่งของ ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่

พัก หรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่จ่าเป็นส่าหรับด่าเนินงานของผู้รับจ้าง 
 

/9. การเสนองาน 
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9. การเสนองานเพื่อขอรับด าเนินการ 

วันที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะด่าเนินการพิจารณาคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือก  ด่าเนินการซื้อเอกสารสอบราคาก่อน และจึงเข้ายื่นข้อเสนอ  น่าเสนอด้วยตนเองและน่าแผน/เอกสาร/
วัสดุ/อ่ืน ๆ มาน่าเสนอ ในวันที่    25  กันยายน  2558     ณ  ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ ส่านักงานเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. ให้คณะกรรมการพิจารณา  การน่าเสนอรายละไม่เกิน  30  นาที  ประกอบด้วย 

 แผนการด่าเนินงาน 

 เสนอแบบรูป  แผนผัง  พร้อมตัวอย่างการจัดขบวนแห่ทางบกและทางน้่า 

 แผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องสื่อต่างๆ 

 ตัวอย่างการออกแบบ ป้ายคัตเอ้าท์, สปอต์วิทยุ,  

 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการและเสนอสรุปเป็นราคารวมทั้งหมด 

 ประสบการณ์และตัวอย่างในการด่าเนินงานทางด้านนี้ 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนแนบท้ายประกาศนี้  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์  90  คะแนนขึ้นไป  
คณะกรรมการจึงจะเปิดซองเสนอราคาเพ่ือพิจารณาราคา  โดยคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองด้านเทคนิค
ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองด้านราคาในวันที่          
10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

เนื่องจากการจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า  ประจ่าปี  2558  ในครั้งนี้เน้นการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง  อีกทั้งปลูกฝังให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตระหนักในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด  โดยค่านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส่าคัญ เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์จึงจ่าเป็นต้องก่าหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาและขั้นตอนดังนี้ 
  12.1  พิจารณาผู้ เสนอราคาที่เสนอแผน/เอกสาร/วัสดุ/อ่ืนๆ ส่าหรับการจัดกิจกรรมในทุก
องค์ประกอบโดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกงานจ้างของผู้เสนอราคา เฉพาะรายที่เสนอได้ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุด  เนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้   
ต้องเน้นงานที่มีคุณภาพ  ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีเทคนิคที่
น่าสนใจ  และมีประสบการณ์ในการท่างาน  เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง  ซึ่งจะเป็นส่วนส่าคัญในการ
กระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวนมากเพ่ือให้โครงการประสบผลส่าเร็จและสามารถให้ข้อเสนอที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมากกว่าที่ก่าหนดไว้  ดังนั้น  ผู้ว่าจ้างจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าสุดในงานจ้างนี้  ในกรณีจ่าเป็นสามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพ่ิมเติมข้อ
หนึ่งข้อใดก็ได ้
11.  ก าหนดยืนราคา    30  วัน 
12. ก าหนดส่งมอบงาน  ภายใน    30   วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาโดย 

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบงานให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่  11 - 15  ตุลาคม  2558   
พร้อมเอกสารประกอบการส่งมอบงานดังนี้ 

12.1 ต้นแบบ (Art Work)  และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดเป็นไฟล์บนแผ่นซีดี จ่านวน        
   2  ชุด 

12.2 หนังสือรับรองการออกอากาศสถานีวิทยุในข้อ  8(2) 
 
 

/12.3 แผ่น CD  บันทึก… 
 


