
ขอบเขตงาน และราคากลาง และหสักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
งานจ้างจ้ดการแสดงดนตรีและนาฏสิลน้ จำนวน ๑ งาน 

ในงาน "ยอยศยิ่งฟิาอยธยามรดกโลก ประจำจ ๒๕๖๓ " 
ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดไตรตรีง ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๒oธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

ความเป็นมา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรา1ซภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้อ'นมตให้สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการทำนุบำรุง 

ศึลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรูด้านศึลปวัฒนธรรม กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ะ 
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าจ้างจัดการแสดง 
ดนตรีและนาฏศึลป็ จำนวน ๑ งาน ในงาน "ยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๓ " ณ บริเวณลานหน้า 
โบราณสถาน วัดไตรตรีง ระหว่างวันท่ี ๑ ๑ - ๒๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

วัตฤประสงค์ 
๑. เพ่ือแสดงศักยภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชลัฎพระนครศรีอยุธยา 
๒. เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดงานประจำปี "ยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก''ประจำปี ๒๕๖๓ ของจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 
๓. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศึลปวัฒนธรรมไทย 

ผู้ยี่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด้งต่อไปนึ้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรีอทำสัญญาลับหน่วยงานของรัฐไวัข่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ึอไวิในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวิยนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นห้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มือำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มืลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชึ้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจนุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานด้งกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมลันลับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ีนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราขลัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการจัดจ้างคร้ังน้ั 

/๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียน... 



- ๒ -

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยี่นข้อเสนอ 
ไสัมีคำส่ังให้สละเอกสิหธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน 

๑๐ . ผู้ยี่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurernet : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurernet ะ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด 

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรอแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด 

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละคร้ังซ่ึงมมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกัIด้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด 
รูปแบบรายการ 

รายการแสดงดนตรีและนาฏศึลฟ้ งาน "ยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก'' ประจำจ ๒๕๖๓ 
ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถานว้ดไตรตรีง 

ระหว่างว้นท่ี ๑๑-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ว้น เดือน จ เวลา รายการแสดง 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. 

การบรรเลงดนตรี1ทยและดนตรีร่วมสมัย 
การแสดงเพลงพ้ืนบัาน 
การแสดงนาฏศิลบีเบ็ดเตล็ด ได้แก่ 
๑. ระบำนาฏนารีศรีอยุธยา ๒. ระบำแววพัชนี 
๓. ระบำย่ิง ๔. ระบำเภรีกัมปนาท 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. 
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. 

การบรรเลงดนตรี1ทยและดนตรีร่วมสมัย 
การแสดงเพลงพ้ืนป้าน 
การแสดงนาฏศิลบ็เบ็ดเตล็ด ได้แก่ 
๑. ระบำอยุธยา ๒. ระบำเชิญพระขวัญ 
๓. ระบำถู่ทอง ๔. ระบำจองเปรียง 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. 
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. 
๑๙.๐๐ -๒๐.๓๐ น. 

การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัย 
การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน 
การแสดงนาฏศิลบีเบ็ดเตล็ด ได้แก่ 
๑. การแสดงโขนชด "ตอนนางลอย'' ๒. ระบำสนวลคอกระเช้า 
๓. ระบำดอกบัว ๔. ระบำบันเทิงเภรี 

/๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓... 

My 
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วัน เดือน จ เวลา รายการแสดง 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การบรรเลงดนตรี1ทยและดนตรีร่วมสมัย 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงเพลงพ้ีนบ้าน 
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงนาฏศิลป้เบ็ดเตสัด ได้แก่ 

๑. ระบำนาฏนารีครีอยุธยา ๒. ระบำนาฏนารีศรีอยุธยา. 
๓. ระบำฉ่ิง ๔. รำสีนวลอาหนุ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การบรรเลงดนตรี1ทยและดนตรีร่วมสมัย 
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงเพลงพ้ีนบ้าน 
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงนาฏศิลป็เบ็ดเตลด ได้แก่ 

๑. ระบำเทพบันเทิง ๒. ระบำนพรัตน์ 
๓. ระบำแววพัชนี ๔. รำกลองยาว 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การบรรเลงดนตรี1ทยและดนตรีร่วมสมัย 
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงนาฏศิลป้เบ็ดเตลด ได้แก่ 

๑. ระบำกฤษดาอภินิหาร ๒. ระบำดาวดึงส์ 
๓. ระบำฟ้อนแทน ๔. ระบำฉ่ิง 

๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงละครชาตรี เร่ืองแก้วหน้าม้า ตอน ถวายลก 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การบรรเลงดนตรี1ทยและดนตรีร่วมสมัย 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงนาฏศิลป็เบ็ดเตสัด ได้แก่ 
๑. สวัสดีรักษา ๒. ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ 
๓. ระบำแววพัชนี ๔. ระบำเภรีกัมปนาท 

๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงเพลงพ้ีนบ้าน 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัย 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงเป็นชุด ๑. ตอนพระรามตามกวาง 
การแสดงนาฏศิลป้เบ็ดเตสัด ได้แก่ 
๒. ระบำบันเทิงเภรี ๓. ระบำอยุธยา ๔.รำสินวล 

๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงดนตรีลูกทุ่งประกอบสิลานาฏยศลป็สร้างสรรค์ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัย 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงนาฏศิลป้เบ็ดเตสัด ได้แก่ 
๑.ระบำกนรีร่อน ๒. รำมโนราห์นุชาบันญ์ 
๓. ระบำไกรลาสสำเริง ๔. ระบำนาฏนารีศรีอยุธยา 

๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงเพลงพ้ีนบ้าน 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การบรรเลงดนตรี1ทยและดนตรีร่วมสมัย 

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. การแสดงเป็นชุด ๑. ตอนหนุมานจับนางลุพรรณมัจฉา 
การแสดงนาฏศิลบิเบ็ดเตสัด 
๒. เบิกโรงชัดชาตรี ๓. รำสินวลอาหนุ ๔.รำฟ้อนแพน 
๕. ระบำ๓รีกัมปนาท ๖. รำกลองยาว 

๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน 

/ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน... 
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หสักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เกณฑ์ราคา 
ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

งวดท่ี ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินใท้ ๑๐๐ % เม่ือผู้รับจ้างได้จัดรายการแสดงดนตรีและนาฏศิลป้ 
งาน "ยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก" ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดไตรตรีง ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๒๐ ธันวาคม 
ท.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการท่ีกำหนด พร้อมสงิภาพถ่ายการแสดงดนตรีและนาฏศิลป้ในแต่ละคืน 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพต่อคืน 

ระยะเวลาส่งมอนงานภายใน too วน นบถัดจากวนลงนามในสัญญา 

ลงช่ือ .ประธานกรรมการ 
(นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ) 

ลงช่ือ กรรมการ 
(นายณรงค์ คุ้มมณี) 

ลงช่ือ กรรมการ 
(นางสาวธ๊ดารัตน์ ภูมวัฒนะ) 

ลงช่ือ. .กรรมการและเลขานุการ 
(นางกันยารัตน์ คงพร) 


