ร่างขอบเขตของงาน
จ้างเหมาจัดทาหนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
---------------------------------------1. ความเป็นมา
ด้วยพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราช
ประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร
พระราชพิธี บรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่ครั้งบรรพกาล และมีความสาคัญยิ่ง โดยเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติยศรับรองสถานะความเป็นพระประมุขหรือพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการโดย
สมบูรณ์ การประกอบพระราชพิธีแต่ละลาดับขั้นตอน ล้วนมีความหมายลึกซึ้ง สง่างาม สะท้อนถึงคติความเชื่อในสังคม
วัฒนธรรมอันดีงาม และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัต ริย์ ศูนย์รวมใจของอาณาประชาราษฎร์ที่มีความผูกพันอย่าง
แนบแน่นกับสังคมไทย
กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดาเนินการบริหารจัดการ และตกแต่ง พื้นที่โดยรอบที่มีการ
จัดพระราชพิธีและทั่วเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีความสว ยงาม มีศรีสง่า สมพระเกียรติ ทั้ งปรับพื้นที่ด้านกายภาพ
การประดับตกแต่ง เมืองด้วยธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ไฟประดับ และ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่สวยงาม รวมไปถึงการจัดหน่วยบริการเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วม
ชมงานพระราชพิธี
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวน พยุหยาตราทางสถลมารค และทางชลมารค เพื่อให้พสกนิกร
ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ชื่นชมพระบารมี ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดูแล ตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดาเนิน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดาเนินการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนจานวนมากที่เดินทางเข้ามาแสดงความ จงรักภักดี เข้า เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมชม
พระราชพิธี ทั้งด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย ความสะอาด การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งดูแลพื้นที่
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ
ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทาหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ได้มอบหมายให้สานักงาน
ประชาสัมพันธ์ จัดทาหนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 เพื่อรวบรวม ประมวลเหตุการณ์ บันทึกประสบการณ์และการเรียนรู้ในบทบาทและภารกิจพิเศษที่
กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตลอดช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่ถือเป็น “ประวัติศาสตร์
สาคัญ ” ของประเทศและประชาชนชาวไทย ซึง่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ บุคลากร ของกรุงเทพมหานคร ต่าง
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความยินดียิ่งที่ มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจ ในงานพระราชพิธีอัน
สาคัญยิ่งนี้ เพื่อ แสดงความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้
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-22. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
และกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อรวบรวม ประมวลข้อมูล การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร
ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในการดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
๒.๓ เพื่อบันทึกและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจพิเศษ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และเผยแพร่ต่อ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร ประชาชนและสาธารณชนทั่วไป
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างการเลิกจ้าง
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยช น์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
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-33.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการศึกษาค้นคว้า จัดทาเนื้อหา สร้างสรรค์ และ
ผลิต หนังสือบันทึกผลงานเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ หรือหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเภทเดียวกับงานที่ประกาศคัดเลือกในครั้งนี้ที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3
ล้านบาท จานวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎ หมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ
โดยยื่นสาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาสัญญาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) มา
พร้ อมกับเอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เป็น
คู่สัญญาตามที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้า
ประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษ ณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็นผลงานของ
กิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. รายละเอียดและขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการศึกษา จัดทาเนื้อหา ออกแบบและผลิตหนังสือ จัดทาหนังสือรวบรวมผลการ
ดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับตั้งแต่ การเตรียมงานพระ
ราชพิธี จนถึงวาระพระราชพิธีเบื้องปลายช่วงเดือน ธันวาคม 2562 อันเป็น การเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 เพื่อ แสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
และกรุงเทพมหานคร และเป็นการบันทึกและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจพิเศษ
อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
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-44.๑ จัดทาแผนปฏิบัติการ ของโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนและการกาหนดขั้นตอน /กิจกรรม
การดาเนินงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทางานและมีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน /กิจกรรม
อย่างละเอียดและชัดเจน ตั้งแต่การเริ่มต้นวางแนวคิดและประเด็นการนาเสนอ การรวมรวมข้อมูลเบื้องต้น การลงพื้นที่
เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และแผนงานการประสานขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนการดาเนินการ
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทารายการเอกสารที่จะศึกษาและรว บรวม การค้นคว้า /แหล่งที่มา เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณา เพื่อจัดทาบรรณานุกรมต่อไป
4.๒ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานครในงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การประดับตกแต่งพื้นที่รอบเขตพระราชฐาน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2) การเตรียมการพระราชพิธีเบื้องต้น ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
3) การเตรียมการพระราชพิธีเบื้องกลาง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
4) การเตรียมการพระราชพิธีเบื้องปลาย ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
5) การเตรียมการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
6) การเตรียมการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
7) การปรับปรุงและการบริหารพื้นที่ในทางกายภาพ
8) การบริหารจัดการด้านการจราจร
9) การดูแลรักษาความสะอาด
10) การดูแลรักษาความปลอดภัย
11) การดูแลด้านการแพทย์และปฐมพยาบาล
12) การดูแลด้านอาหารและสิ่งของบริจาค
13) การดูแลด้านการพักค้างคืน
14) กิจกรรม /โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
15) การบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
4.3 ดาเนินการวิเคราะห์ ถอดบทเรียน สรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และ
การดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นต่อไปในอนาคต
4.4 นาเสนอด้วยสานวนภาษาที่มีความถูกต้องตามหลักราชาศัพท์ มีการใช้คาที่สมพระเกียรติ เหมาะสม
และเป็นภาษาที่สละสลวย ดึงดูดให้น่าอ่าน พร้อมตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับให้ถูกหลักภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอักษร
ศาสตร์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของต้นฉบับ
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๔.5 ดาเนินการออกแบบหนังสือและนาเสนออย่างสมพระเกียรติ เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย และเข้าใจ
ง่าย ตลอดจนนาเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนการผลิต ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เนื้อหา ตามที่เห็นสมควร
4.6 ดาเนินการผลิตโดยมีข้อกาหนดอย่างน้อย ดังนี้
1) รูปแบบหนังสือ
- ขนาดหนังสือ
12 นิ้ว x 12 นิ้ว
- ปกแข็ง (หน้า-หลัง) ใบหุ้มปกกระดาษอาร์ตความหนาไม่น้อยกว่า 157 แกรม
พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC หรือลามิเนต Spot UV ปั๊มเค
อย่างน้อย 1จุด
- เนื้อใน
พิมพ์ลงในกระดาษอาร์ต ความหนาไม่น้อยกว่า 128 แกรม
พิมพ์ 4 สี จานวนหน้าไม่น้อยกว่า 132 หน้า
- ติดริบบิ้นที่คั่นหนังสือ ติดริบบิ้นด้านสันเพื่อเป็นที่คั่นหนังสือ ริบบิ้นกว้าง 7 มม.
ความยาวตามความเหมาะสม
- เนื้อหา
จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและมีบทสรุปภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกัน
- เข้าเล่ม
เย็บกี่ ไสกาว
- จานวนพิมพ์
20,000 เล่ม
2) รูปแบบกล่องสาหรับใส่หนังสือ
กล่องแข็งแบบสอด สาหรับใส่หนังสือขนาด 12 x 12 นิ้ว
กระดาษหุ้ม
กระดาษพิเศษ เคสีพิเศษ ด้านหน้าและด้านหลังกล่อง
จานวน
200 กล่อง
3) รูปแบบหนังสือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book
- จัดทา E-book ในรูปแบบ HTML5 และ PDF โดยให้หน้าแรกของ E-book สามารถเลือก
อ่านตามหัวข้อและเมนูที่ต้องการได้ และเมื่อคลิก๊ อ่านเนื้อหา สามารถเปิดดูหน้าถัดไปได้ใน
รูปแบบ Flip Page และสามารถย่อ/ขยายเพื่ออ่านเนื้อหาได้
- ต้องบันทึกไฟล์ลงในแผ่น DVD ความจุ ไม่ต่ากว่า 4.7 GB
- ออกแบบและจัดพิมพ์หน้าปกและแผ่นสกรีนให้มีความสวยงาม บรรจุลงในกล่องพลาสติกสลิมใส
จานวน 5,000 แผ่น
4.7 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล ภาพถ่าย ภาพประกอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดประเด็นเนื้อหาการนาเสนอภายใต้ขอบเขตที่กาหนด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประเด็นเนื้อหาการนาเสนอได้ตามความเหมาะสม
4.8 ผู้รับ จ้างจะต้องจัดบุคลากรเข้าชี้แจงแผนปฏิบัติการของโครงการต่อกรุงเทพมหานครตาม
กาหนดเวลา ซึ่งกรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
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4.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีกองบรรณาธิการ ทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน จัดหาข้อมูล ถ่ายภาพรวบรวม
ข้อมูล สัมภาษณ์บุคคล จัดทาต้นฉบับ และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การจัดทาหนังสือสาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยกาหนดตัว
บุคคลผู้เป็นหัวหน้าบรรณาธิการและมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน
ซึ่งอย่างน้อยในกองบรรณาธิการ จะต้อง
ประกอบด้วยผู้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ โดยแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา/การทางาน
4.9.1 บรรณาธิการ รับผิดชอบควบคุมการดาเนินงานและดูแลความเรียบร้อย โดยต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ากว่าระดับปริญญาโททางด้านวารสารศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ และมีประ สบการณ์ทางด้านบรรณาธิการเนื้อหาไม่
น้อยกว่า 15 ปี จานวน 1 คน
4.9.2 นักเขียน รับผิดชอบการจัดทาและเรียบเรียงเนื้อหา โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับ
ปริญญาโททางด้านวารสารศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ และมีประสบการณ์ทางด้านการจัดทาเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 ปี
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
4.9.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ รับผิดชอบการจัดทาเนื้อหาภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้องและ
เหมาะสม โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโททางด้านอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ
มีประสบการณ์ทางด้านจัดทาเนื้อหาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 ปี จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
4.9.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ /ช่างศิลป์ ทาหน้าที่สร้างสรรค์งานออกแบบและจัดวาง
เลย์เอ้าท์ (Layout) รูปเล่ม โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
๔.9.5 บรรณาธิการฝ่ายภาพ รับผิดชอบด้านการคัดเลือก การถ่ายภาพ การจัดหาภาพประกอบ
ที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
4.9.6 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน รับผิดชอบในฐานะผู้ประสานงานหลักระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
ทีมงานของผู้รับจ้าง จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
4.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโททางด้าน
อักษรศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทางานไ ม่น้อยกว่า 20 ปี ในงานวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม
ไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อดูแลความถูกต้องของเนื้อหาและสานวนภาษาให้มีความถูกต้องตามหลักราชา
ศัพท์มีการใช้คาที่สมพระเกียรติ เหมาะสม และเป็นภาษาที่สละสลวย ดึงดูดให้น่าอ่าน จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
4.11 ผู้รับจ้ างจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท
ทางด้านประวัติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 20 ปี ในงานวิชาการด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานครในงานพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
4.12 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพิสูจน์อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน
อย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านอักษรศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ และมีประสบการณ์
ในการทางานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ทาหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของต้นฉบับ ก่อนส่งให้
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กรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดพิมพ์ หากกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีข้อบกพร่องในส่วนใด ๆ ย่อมมี
สิทธิ์ที่จะทักท้วงให้ผู้รับจ้างดาเนินการให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือได้ต่อเมื่อ
กรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้จัดพิมพ์แล้วเท่านั้น
4.13 ข้อมูลหรือภาพประกอบใดที่ผู้รับจ้างจัดทาขึ้นจากการดาเนินการจ้
างนี้ กรุงเทพมหานคร
ขอสงวนสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยห้ามมิให้ผู้รับจ้างนาไปผลิต หรือเผยแพร่ในสื่ออื่นใด หรือนาไปใช้ในกิจการ
ใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบข้อมูลหรือภาพประกอบ
ดังกล่าวให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมกับการส่งมอบงาน
4.14 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานและรับผิดชอบดาเนินการประสานงานขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ กับกรมราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สานักพระราชวัง ให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
4.15 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเรื่องลิขสิทธิ์ของข้อความ รูปภาพ แบบอักษร (font) ที่นามาใช้ในการจัดทา
หนังสือในกรณีต้องใช้ข้อความ รูปภาพ แบบอักษรที่มีลิขสิทธิ์ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้ได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย หาก ผู้รับจ้างฝ่าฝืนละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและมีการฟ้องร้องดาเนินคดีเกิดขึ้น ต้องเป็นความรับผิดชอบตาม
กฎหมายของผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว
4.16 ผู้รับจ้างต้องจัดทาไฟล์หนังสือที่ตรวจพิสูจน์อักษรพร้อมจัดพิมพ์แล้วเป็นรูปแบบหนังสือในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ E-book ในรูปแบบ HTML5 และ PDF โดยให้หน้าแรกของ E-book สามารถเลือกอ่านตามหัวข้อและ
เมนูที่ต้องการได้ โดยเมื่อคลิ๊ กอ่านเนื้อหา สามารถเปิดดูหน้าถัดไปได้ในรูปแบบ Flip Page และสามารถย่อ /ขยายเพื่อ
อ่านเนื้อหาได้ และต้องบันทึกไฟล์ลงในแผ่น DVD ความจุ ไม่ต่ากว่า 4.7 GB พร้อมออกแบบและจัดพิมพ์หน้าปกและ
แผ่นสกรีนให้มีความสวยงาม บรรจุลงในกล่องพลาสติกใส จานวน 5,000 แผ่น
4.17 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งหนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อม แผ่น DVD บันทึกไฟล์ E-book ไปยังหน่วยงาน ภายนอก หรือห้องสมุด
สถาบันการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด อย่างน้อย 200 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย
หนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จานวน
1 เล่ม และแผ่น DVD บันทึกไฟล์ E-book จานวน 1 แผ่น ) โดยกรุงเทพมหานคร จะแจ้งรายละเอียด ที่จะจัดส่ง ใน
ภายหลัง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดาเนินการจัดทาหนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กาหนดระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
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6. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน
กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแก่
กรุงเทพมหานครภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้โดย
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ดังนี้
6.1 หนังสือส่งมอบงาน
6.2 ส่งมอบหนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีรูปแบบตามข้อ 4.6 จานวน 19,800 เล่ม
6.3 ส่งมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในรูปแบบ HTML5 และ PDF
ซึ่งบันทึกลงในแผ่น DVD ความจุ ไม่ต่ากว่า 4.7 GB จานวน 4,800 แผ่น
6.4 เอกสารหรือหลักฐานการจัดส่งและการรับมอบตาม ข้อ 4.17
7. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วงเงินงบประมาณ จานวน 7,877,500.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
8. เงื่อนไขการเสนอราคา
8.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเหมารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด โดยไม่สามารถ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้อีก ราคาที่เสนอต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาจะถอนการเสนอราคามิได้
8.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิคตามรายละเอียดและขอบเ ขตของงานในข้อ 4 ในรูปแบบ
ไฟล์เอกสาร PDF เพื่อเสนอในระบบฯ และจัดทาเป็นรูปเล่ม พิมพ์สี่สี จานวน 5 ชุด ส่งให้สานักงานประชาสัมพันธ์ใน
วันทาการถัดไป พร้อมการนาเสนอแนวคิดและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
8.2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแนวคิด รูปแบบ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจและบทบาทของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8.2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายการแหล่งค้นคว้าที่จะศึกษาและรวมรวมข้อมูล
8.2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องออกแบบและจัดทาตัวอย่างการผลิตหนังสือ รวบรวมผลการดาเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย ตัวอย่างโครงเรื่อง ตัวอย่าง
งานเขียนต้นฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการออกแบบหน้าปก และตัวอย่า งการออกแบบอาร์ตเวิร์ค
ต้นฉบับ พร้อมการจัดวางภาพประกอบ โดยยื่นตัวอย่างพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
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8.2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องนาเสนอ แผนป ฏิ บัติการ ของโครงการ แผนการขอ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ฯ แผนการค้นคว้าฯ อย่างละเอียด
8.2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีผู้แทนมานาเสนอรายละเอียดการจัดทาหนังสือ รวบรวมผลการ
ดาเนินงานของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมตอบข้อซักถามและเสนอ
ตัวอย่างหนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครฯ ตามข้อ 5 ต่อคณะกรรมการฯ บริษัทละไม่เกิน 45 นาที
ภายใน 1 วันทาการ นับ ถัดจากวันเสนอราคา โดยเริ่มเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
8.2.6 ในวันที่นาเสนอรายละเอียดการจัดทาหนังสือรวบรวมผลการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผู้เสนอราคาจะต้องนาตัวอย่างผลงานที่เป็น หนังสือบันทึกผลงาน
เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ หรือหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริ ย์ สาหรับเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานที่เคยจัดทาให้กับภาครัฐหรือภาคเอกชนมานาเสนอ อย่างน้อย 3 ผลงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
จะคืนตัวอย่างผลงานที่ได้ยื่นมานั้นให้กับผูเ้ สนอราคา
9. หลักเกณฑ์การพิจารณา
9.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามข้อ 3 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาข้อเสนอ ส่วนที่ 2 ด้านเทคนิค
9.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
9.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 10
2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 90 โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
รายการ
100 คะแนน
1. ความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการดาเนินงาน ประวัติ และผลงานประสบการณ์
20
1.1 ผลงานและประสบการณ์ขององค์กร (5 คะแนน)
1.2 ผลงานและประสบการณ์ของบุคลากรหลัก/ กองบรรณาธิการ (10 คะแนน)
1.3 ผลงานประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทาหนังสือบันทึกผลงานเฉลิมพระเกียรติ
พระราชวงศ์ หรือหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ น้อยกว่า
3 ผลงาน (5 คะแนน)
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รายการ
100 คะแนน
2. แนวความคิด (Concept) ในการออกแบบและรูปแบบที่เสนอสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
30
ของงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความน่าสนใจของหนังสือ
2.1 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดรวบยอด ในการจัดทาหนังสือ มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงาน (10 คะแนน)
2.2 ความน่าสนใจของการออกแบบเค้าโครงเรื่องและวิธีการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.3 ความน่าสนใจของ ชื่อหนังสือพร้อมความหมาย ที่สะท้อนถึงแนวคิดในการจัดทา
หนังสือฯ อย่างน้อย 3 ชื่อ (5 คะแนน)
2.4 รายการเอกสารอ้างอิง/แหล่งค้นคว้า (5 คะแนน)
3. แผนงานและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
10
4. การเสนอรายละเอียดการดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
35
ภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งความสวยงามของหนังสือ ได้แก่
4.1 ตัวอย่างงานเขียนต้นฉบับภาษาไทย อย่างน้อย 1 บท (10 คะแนน)
4.2 ตัวอย่างงานแปลภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 บท (10 คะแนน)
4.3 ตัวอย่างการออกแบบหน้าปก อย่างน้อย 3 ปก (5 คะแนน)
4.4 ตัวอย่างการออกแบบอาร์ตเวิร์คต้นฉบับ อย่างน้อย 1 บท (10 คะแนน)
5. ข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงานที่
5
เป็นประโยชน์ต่อราชการ
9.3 กรุงเทพมหานครอาจยกเลิกการจัดจ้างจัดทาหนังสือดังกล่าว โดยไม่พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ หาก
ผู้เสนอราคาดาเนินการไม่ตรงตามที่กรุงเทพมหานคร กาหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสาคัญ และ
ถือว่าผลการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาของกรุ
้
งเทพมหานครเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอราคาจะฟ้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
10. ลิขสิทธิ์
ผลผลิตที่ได้จากการดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขของการดาเนินงานทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ
กรุงเทพมหานคร
11. การปรับผู้รับจ้าง
หากมีเหตุ อัน ใด ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกี่ยวกับงานจ้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้
กรุงเทพมหานครปรับ โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ตายตัว ร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างงานนี้
โดยพิจารณาตามเหตุแห่งความผิดนั้น ๆ
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(นายศรีอาพร ปานเกตุ
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12. เงื่อนไขการชาระเงิน
13.1 หากไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ จากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย กรุงเทพมหานครจะชาระเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานนี้ของกรุงเทพมหานครได้ตรวจ
รับงานตามที่มีการดาเนินการจ้าง
13.2 หากปรากฏเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ จากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดตาม
กฎหมาย หรือเหตุซึ่งมีประเด็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับจานวนเงินค่าจ้างที่กรุงเทพมหานครต้องจ่าย กรุงเทพมหานคร
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับ ค่าเสียหายต่าง ๆ (ถ้ามี) และการจ่ายเงินตามความเหมาะสมแท้จริงแห่งงานจ้างตา ม
สัญญา จนกว่าจะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและความเสียหายที่เกิดขึ้นในงวดนั้นแล้วเสร็จ
13. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2621 0701
E-mail : bmaprmedia@gmail.com
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวฐปนรรฆ์ มหาพานิช
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