
 ขอกําหนดลักษณะและเง่ือนไขในการดําเนินการจางผูออกแบบ พัฒนาแบบ จัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้ง

งานนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “Fast Fashion”

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการจางผูออกแบบ เขียนแบบ จัดหา จัดทําและประกอบติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียน

ภายใต งานสรางสรรคนิทรรศการหมุนเวียน ปงบประมาณ 2566

1.     ความเปนมา

ดวยสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา "สพร." มีความประสงคจะดําเนินการ

สรรหาและจัดจางผูรับจาง ในการออกแบบ พัฒนาแบบ จัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้ง งานนิทรรศการ

หมุนเวียนเรื่อง"Fast Fashion"(ชื่อนิทรรศการอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง) รวมถึงออกแบบและผลิต

ซอฟตแวร สําหรับสื่อการเรียนรูตางๆ และสูจิบัตรประกอบนิทรรศการดวย

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ขอบเขตงาน คุณสมบัติเฉพาะในการจัดจาง ดังน้ี

2. วัตถุประสงค

2.1.เพ่ือสรรหาผูรับจาง มาดําเนินการออกแบบ พัฒนาแบบ และเขียนแบบ ในสวนงานนิทรรศการ

หมุนเวียน เรื่อง "Fast Fashion"

2.2. เพ่ือสรรหาผูรับจาง มาดําเนินการจัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้ง งานโครงสราง งานกราฟก

งานโมเดล/งานProp งานระบบไฟฟา งานระบบภาพและเสียง งานระบบสารสนเทศ และงานไฟฟาแสงสวาง

ของนิทรรศการหมุนเวียน เร่ือง "Fast Fashion"

2.3. เพ่ือสรรหาผูรับจาง มาดําเนินการออกแบบและผลิตซอฟตแวร สําหรับสื่อการเรียนรูตางๆ เชน

ส่ือวีดิทัศน หรือสื่อ Animation/Multimedia/Interactive หรือ Applicationเพื่อใชประกอบในงาน

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "Fast Fashion"

2.4. เพ่ือสรรหาผูรับจาง มาดําเนินการออกแบบ จัดทํา Artwork และจัดพิมพ สูจิบัตรประกอบงาน

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "Fast Fashion"เพื่อใหผูเขาชมนิทรรศการมีคูมือสําหรับการชมนิทรรศการ รวมถึง

เก็บสูจิบัตรไวเปนท่ีระลึก พรอมใชเผยแพรประชาสัมพันธนิทรรศการอีกดวย

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงาน และไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวย

งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานบริหาร

และพัฒนาองคความรู(องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(Electronic

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี)

3.12เปนผูท่ีมีประสบการณ ไมตํ่ากวา 5 ป ในการออกแบบ พัฒนาแบบ จัดหา จัดทํา และประกอบติด

ตั้ง ชิ้นสวนงาน

·      นิทรรศการ (Exhibition) หรือ

·      งานแสดงสินคา (Exposition หรือ Trade Show) หรือ

·      ผลงานอื่นๆ ในลักษณะใกลเคียง

รวมทั้งมีประสบการณในการออกแบบและผลิตซอฟตแวร สําหรับสื่อการเรียนรูตางๆ เพื่อใชประกอบ

ในงานนิทรรศการหมุนเวียน

โดยเปนนิทรรศการ หรืองานแสดงสินคา หรือผลงานอื่นๆ ในลักษณะใกลเคียง ที่มีมูลคางานไมนอย

กวา 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป และยังคงปฏิบัติวิชาชีพอยางตอ

เน่ือง

3.13 มีบุคลากรหลักท่ีเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ และมีใบอนุญาตประกอบรวมทั้งมี

ประสบการณในการทํางาน หรือมีผลงานท่ีเกี่ยวของกับงานนิทรรศการ/งานแสดงสินคา ดังน้ี

1.ผูจัดการโครงการ

2.ผูประสานงาน

3.นักออกแบบนิทรรศการ

4.นักออกแบบงานกราฟก

5.ผูเชี่ยวชาญในการจัดทําสิ่งของจําลองเพื่อการจัดแสดง (งานโมเดล และงาน Prop)

6.วิศวกรโยธา

7.วิศวกรไฟฟา

8.วิศวกรงานระบบเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศและสื่ออันเกี่ยวเนื่องกับการแสดงภาพและเสียง

9.นักออกแบบแสง

10.บุคลากรดานการจัดทําสื่อซอฟตแวรการเรียนรู(ถามีการใชสื่อวีดิทัศน หรือสื่อ

Multimedia/Animation/Interactive หรือ Application) อันไดแก

ส่ือวีดิทัศน

ผูกํากับภาพยนตร



นักเขียนบทภาพยนตร

นักตัดตอภาพ

ชางกลอง

ส่ือ Multimedia/Animation/Interactive

นักออกแบบงาน Animation

นักออกแบบงานกราฟก/นักวาดภาพประกอบ

ส่ือ Application

นักออกแบบ Application

นักเขียนซอฟตแวร

11.ชางเขียนแบบกอสราง

12.ผูควบคุมงาน (โฟรแมนกอสราง)

13. นักออกแบบงานกราฟกสิ่งพิมพ สําหรับจัดทํา Artwork สูจิบัตร

4.กลุมเปาหมาย

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

5. สถานท่ีจัดงาน /พ้ืนที่ดําเนินการ

หองนิทรรศการช่ัวคราว ช้ัน 1 ภายในอาคารมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

เน้ือท่ีโดยรวม 175 ตร.ม.  โดยแบงเปน

1.หองนิทรรศการ 1 (หอง 111/A) 105 ตร.ม.

2.หองนิทรรศการ 2 (หองพ้ืนกระเบ้ือง) (หอง 111/B)  70ตร.ม.

และสามารถดําเนินการในพ้ืนที่ภายใน/ภายนอกอาคารบางสวนตามแตเห็นสมควร(เอกสารราย

ละเอียดของผังพ้ืนท่ี อยูในไฟลแนบ)

6. หนาท่ีและขอบเขตงานของผูรับจาง เม่ือไดรับการคัดเลือกแลว

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองดําเนินงาน ดังนี้

6.1. จัดทําแผนการดําเนินงานออกแบบ พัฒนาแบบ จัดหา จัดทํา พรอมประกอบติดตั้งนิทรรศการ

โดยละเอียด และแบงขั้นตอนการทํางานแตละชวงใหเห็นอยางชัดเจน  ภายใน 15 วันนับแตวันเริ่มดําเนินงาน

6.2. ผูไดรับการคัดเลือกจะตองดําเนินงานรวมกับเจาหนาท่ีของ สพร. ที่มีหนาที่ในการพัฒนาเนื้อหา

(Contents)  ในกระบวนการพัฒนาโครงเรื่อง (Storyline) พรอมกับพัฒนาแบบแนวความคิด (Conceptual

Design) ไปดวยในขณะเดียวกัน จนไดแบบรางขั้นตน (Preliminary Design)

6.3. ผูไดรับการคัดเลือก และเจาหนาที่ของสถาบันฯ รวมกันพัฒนาจนไดแบบรายละเอียด (Detailed

Design) โดยนําเสนอแบบการจัดนิทรรศการ ดังนี้

1. ผังบริเวณ แบบแปลน รูปดาน รูปตัด

2. ทัศนียภาพของชุดนิทรรศการเทาที่จําเปน หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม



3. ผังการวางอุปกรณประกอบการจัดนิทรรศการ เชน อุปกรณการฉายสื่อวิดีทัศน อุปกรณ

Multimedia  หรืออุปกรณ Interactive

4. รายการอุปกรณที่จะใชในการจัดนิทรรศการทั้งหมด

6.4. เขียนแบบกอสรางทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยการเขียนแบบภาพลายเสน

ดวยคอมพิวเตอร และการจัดทํารายการประกอบแบบ ของ

1. แบบงานโครงสราง พรอมงานระบบวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของ

2. แบบงานหุนจําลอง/โมเดล วัตถุประกอบการเรียนรู และวัตถุจัดแสดงอื่นๆ

6.5.จัดทําเอกสารประกอบแบบและบัญชีแสดงราคาคาผลิตติดตั้งงานนิทรรศการ(BOQ)

6.6. ดําเนินการจัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้ง ช้ินสวนงานนิทรรศการ ตามแบบและรายการ

ประกอบแบบ ของ

1. งานโครงสราง

2. งานโมเดล งานจําลองวัตถุจัดแสดงวัตถุประกอบการเรียนรู และวัตถุจัดแสดงอื่นๆ

3. งานระบบวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของเชน งานระบบไฟฟา งานระบบเสียง งานระบบสารสนเทศ

และงานระบบอันเกี่ยวเนื่องกับการแสดงภาพและเสียง

6.7. สพร.จะดําเนินการติดตอขอความอนุเคราะหยืมวัตถุมาจัดแสดง สวนผูรับจาง ดําเนินการในสวนของ

การขนสงในการรับ/คืนวัตถุจัดแสดงเหลานั้น รวมท้ังคาประกันการเส่ียงภัยวัตถุตลอดชวงระยะเวลาจัดแสดง

6.8.ดําเนินการออกแบบ จัดทํา และติดตั้ง งานปายและงานกราฟกภายในนิทรรศการ

6.9.สพร. จะเปนผูดําเนินการจัดทําบทนิทรรศการและคําบรรยายภาษาไทย สวนผูรับจาง รับผิดชอบ

ในการเรียบเรียงบทและคําบรรยายใหเปนภาษาอังกฤษ

6.10. ดําเนินการผลิตส่ือวีดิทัศน (ถามี) เพื่อใชฉายประกอบในนิทรรศการ โดยอาจตัดตอวีดิทัศน

ตนฉบับท่ีมีอยูแลว หรือถายทํา กํากับ และตัดตอภาพและเสียงขึ้นมาใหม

ท้ังนี้ หากตองตัดตอจากวีดิทัศนตนฉบับ สถาบันฯ จะเปนผูจัดหาให รวมทั้งเปนผูดําเนินการ

ขออนุญาตในการใชลิขสิทธ์ิในวีดิทัศนตนฉบับเหลานี้เอง

6.11. ดําเนินการออกแบบและผลิตซอฟตแวรสําหรับสื่อมัลติมีเดีย หรืองานAnimationหรือ

เกมInteractiveหรือ Application ท่ีจะใชประกอบในนิทรรศการ

6.12.ดําเนินการออกแบบ และปรับแตงไฟฟาแสงสวางภายในพื้นที่นิทรรศการ

6.13.นําเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณทุกชิ้น ขอความเห็นจาก สพร. กอนการติดตั้งหรือจัดทําจริง

6.14.จัดใหมีผูประสานงานรวมกับเจาหนาที่ของ สพร. โดยเปนเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถดาน

งานออกแบบ เขียนแบบ จัดทํา และประกอบติดตั้ง งานจัดแสดงนิทรรศการ และควบคุมงานกอสราง อยาง

นอย 1 คน ประจํา ณ สถานที่ทํางานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพ่ือประสานงาน ขอความเห็นชอบ หารือในราย

ละเอียดตางๆ กับเจาหนาท่ีของ สพร. เพื่อใหงานจัดทํานิทรรศการดําเนินไปดวยดี

6.15. ดําเนินการออกแบบ จัดทํา Artwork และจัดพิมพ สูจิบัตรประกอบนิทรรศการใหมีรูปแบบ

สอดคลองกับรูปแบบทางกายภาพและงานกราฟก (Key Visual) ที่ใชในงานนิทรรศการ ดึงดูดสายตา มีความ

นาสนใจ มีเอกลักษณ นาอาน และมีคุณคาสําหรับเก็บไวเปนที่ระลึก โดยใหมีรูปแบบ ดังนี้

พิมพ สี่สี

ขนาดกระดาษA5

กระดาษกรนีรดี (Green Read)

จํานวน36 หนา(รวมปก)

เขาเลมแบบเยบ็มุงหลังคา



จํานวน2,000 เลม

6.16. จัดทําแบบ As-Built พรอมคูมือในการบริหารจัดการและบํารุงรักษานิทรรศการ

6.17. ดําเนินการดูแลรักษานิทรรศการใหอยูในสภาพเรียบรอยตลอดระยะเวลาการจัดแสดง

6.18. ดําเนินการรื้อถอนนิทรรศการ เมื่อระยะเวลาการจัดแสดงส้ินสุด

7. กําหนดการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน "Fast Fashion"

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "Fast Fashion"มีกําหนดเปดใหเขาชมไดในวันพฤหัสบดีที่ 3สิงหาคม

2566และจะจัดแสดงไปจนถึงวันอาทิตยที่ 3 ธันวาคม 2566 เปนระยะเวลาประมาณ 4เดือน

8.ระยะเวลาดําเนินงาน เมื่อไดรับการคัดเลือกแลว

ผูรับจาง ท่ีไดรับการคัดเลือก มีงานแตละสวนท่ีตองสงมอบใหแก สพร. ดังน้ี

8.1.จัดสงแบบรายละเอียด แบบกอสราง และ BOQ กอนดําเนินการผลิตติดตั้งนิทรรศการ

กอนที่ผูรับจางจะเริ่มดําเนินการกอสราง จัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้งชิ้นสวนงานนิทรรศการ ผูรับ

จางตองจัดสงแบบรายละเอียด (Detailed Design) และแบบกอสราง (Construction Design) พรอมเอกสาร

แสดงรายละเอียดคาออกแบบจัดทํานิทรรศการ (BOQ) ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1. จัดสงภาพลายเสนของแบบรายละเอียด(Detailed Design) และรายการประกอบ (ตามขอ

6.3) ในขนาด A3 และบันทึกลงในอุปกรณบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ฮารดดิสกแบบเช่ือมตอภายนอก

(External Hard Disk) หรือ USBฯลฯ จํานวน 3 ชุด(ตองมีรายงานเปนเอกสาร 1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและ

ประทับตรา)

2. แบบกอสรางและรายการประกอบ(ตามขอ 6.4) ใหจัดทําในขนาดA3 และบันทึกลงใน

อุปกรณบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด (ตองมีรายงานเปนเอกสาร1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและ

ประทับตรา)

3. เอกสารประกอบแบบและเอกสารราคาคาออกแบบจัดทํางานนิทรรศการ(BOQ) (ตามขอ

6.5)  ใหจัดทําในขนาด A4 พรอมบันทึกลงในอุปกรณบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด (ตองมีรายงาน

เปนเอกสาร1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและประทับตรา)

8.2. ดําเนินการผลิตและติดตั้งงานนิทรรศการใหแลวเสร็จภายในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสราง จัดหา จัดทํา และประกอบติดต้ังงานโครงสราง งานกราฟก งานหุน

จําลอง งานวัตถุจัดแสดงประกอบการเรียนรู งานระบบไฟฟาแสงสวาง งานระบบสารสนเทศ งานระบบอันเกี่ยว

เน่ืองกับการแสดงภาพและเสียง และงานระบบส่ือตางๆ รวมท้ังงานสื่อวีดิทัศน สื่อ

มัลติมีเดีย/Animation/Interactiveและส่ือApplication พรอมการทดสอบระบบ (รายละเอียดตามขอ6.)

อีกท้ังยังตองจัดสงสูจิบัตรนิทรรศการที่พิมพและเขาเลมเรียบรอยแลวทั้ง 2,000 เลม ใหแลวเสร็จ

ภายในวันจันทรท่ี 31 กรกฎาคม 2566 อีกดวย โดยใหจัดสงงานออกแบบในรูปแบบไฟลจากโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีใชในการออกแบบงานกราฟกหรืองานส่ิงพิมพ(รวมไปถึงไฟล pdf ดวย)โดยบันทึกลงในUSB

จํานวน 3 ชุด(ตองมีรายงานเปนเอกสาร 1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและประทับตรา)



8.3. ดําเนินการปรับปรุงแกไขงานนิทรรศการ สงมอบงาน As-Built  ไฟลงานตางๆ และคูมือการ

ควบคุมนิทรรศการ ภายในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

ผูรับจางตองปรับแกนิทรรศการ และสงมอบงาน As-Built  แบบไฟลงานปายและงานกราฟก ไฟลผล

งานสื่อวิดีทัศน ไฟลผลงานมัลติมีเดีย/Animation/เกม Interactive ส่ือ Application และคูมือการกํากับ

ควบคุมนิทรรศการและดูแลรักษา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1. สําหรับงานโครงสราง ใหจัดทําแบบ As-Built ในขนาด A3 ประกอบดวย แบบกอสราง

รายการวัสดุ+ราคา (BOQ) จัดทํารายการครุภัณฑที่ประกอบดวย ยี่หอ รุน ซีเรียลนัมเบอร (Serial Number)

และราคาพรอมบันทึกลงในอุปกรณบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ฮารดดิสกแบบเช่ือมตอภายนอก

(External Hard Disk) หรือ USBฯลฯ จํานวน 3 ชุด (ตองมีรายงานเปนเอกสาร1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและ

ประทับตรา)

2. สําหรับงานปายและงานกราฟก ใหจัดทําแบบพิมพสี ขนาดไมเกิน A3 พรอมบันทึกลงใน

อุปกรณบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด (ตองมีรายงานเปนเอกสาร1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและ

ประทับตรา)

3. ใหจัดสงผลงานส่ือวิดีทัศนในรูปแบบไฟล wav หรือmpeg4  สวนสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เชน

Animation/ เกม Interactive / Application ใหจัดสงในรูปแบบไฟลงานตนฉบับและบันทึกลงในอุปกรณ

บันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด (ตองมีรายงานเปนเอกสาร1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและประทับ

ตรา)

4. คูมือการกํากับควบคุมนิทรรศการและดูแลรักษา ใหจัดทําในขนาด A4 จํานวน 3 ชุด(ตองมี

รายงานเปนเอกสาร 1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและประทับตรา)

8.4.ดําเนินการรื้อถอนนิทรรศการ ณ พื้นที่มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หลัง

จากระยะเวลาการจัดแสดงส้ินสุด (3 ธันวาคม 2566) และสงมอบพื้นที่คืนให สพร. ภายในวันที่ 18 ธันวาคม

2566 (ตองมีรายงานเปนเอกสาร1 ชุด พรอมลายเซ็นกํากับและประทับตรา)

ในกรณีท่ีไมสามารถสงงานไดตามกําหนดจะตองจายคาปรับตามระเบียบราชการ

9.วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 3,195,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

แลว

10.ลักษณะการสรรหา

10.1. สพร. กําหนดวิธีการสรรหาผูรับจาง มาดําเนินการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

Bidding) โดยประกาศเชิญชวนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑคุณสมบัติเบื้องตน (ตามขอ 3. คุณสมบัติของ

ผูเสนอราคา)

10.2. ผูเขารวมการสรรหาจัดทําขอเสนอดานเทคนิคพรอมขอเสนอดานราคาเพื่อยื่นให คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พิจารณาตัดสิน ผานการลงทะเบียนเขาระบบออนไลนของกรม

บัญชีกลางตามวันเวลาท่ี สพร. กําหนด



ขอเสนอดานเทคนิคที่ผูรวมการสรรหาจะตองยื่นนั้น ประกอบดวย

·   แบบรางแนวความคิด (Sketch Design) ท่ีแสดงแนวความคิดในการออกแบบ

·   ผลงานการออกแบบท่ีผานมา

·   ประวัติขององคกรและบุคลากรหลัก

10.3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะพิจารณาคะแนนจากทั้งขอเสนอ

ดานเทคนิค และขอเสนอดานราคา รวมกัน  ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรับการพิจารณาอนุมัติใหเปนผูทําสัญญา

วาจางออกแบบ พัฒนาแบบ จัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้ง งานนิทรรศการหมุนเวียน "Fast Fashion"

10.4. ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวนี้ ผูที่เสนอราคาตํ่าสุดไมจําเปนที่จะไดรับการ

พิจารณาใหเปนผูไดรับการคัดเลือกเสมอไป

11.  แนวทางการออกแบบและจัดทํานิทรรศการหมุนเวียนของ สพร.

1.      สอดคลองกับปรัชญาของ สพร.  Play + Learn = P.Learn (เพลิน) อันหมายถึง การเรียนรูอยาง

สนุกสนานเพลิดเพลิน

2.      สามารถมีรูปแบบและแนวทางที่หลากหลาย เปนนวัตกรรมใหมของการจัดแสดงนิทรรศการ

3.      เปนการจัดแสดงเชิงปฏิสัมพันธระหวางผูชมกับนิทรรศการ

4.      เปนการจัดแสดงท่ีสรางบรรยากาศ เนนประสบการณรวมของผูชม

5.      ใชสื่อผสมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดตามความเหมาะสม

6.      การออกแบบประกอบติดตั้งพ้ืนที่ใชสอย งานระบบ และอุปกรณตางๆ ในพื้นที่จัดแสดง

นิทรรศการ จะตองครบถวนสมบูรณ และไดมาตรฐานสากล ตามลักษณะพิพิธภัณฑที่ดี

7.      เปนชุดนิทรรศการท่ีมีระบบในการเก็บและติดตั้งที่สามารถเคลื่อนยายเพื่อนําไปจัดแสดงที่อื่นตอ

ไดโดยสะดวก เน่ืองจาก สพร. อาจจะเคลื่อนยายนิทรรศการชุดนี้ไปจัดแสดงอีกครั้งในสถานที่อื่น

8.      ใหใชมาตรฐานของการออกแบบ Universal Design ประกอบกับ การคํานึงถึงความปลอดภัยของ

วัตถุจัดแสดง

9.      ใหพิจารณาเรื่องสงวนรักษาวัตถุจัดแสดงในเชิงปองกันเปนประเด็นสําคัญ ใหระมัดระวังการขน

ยาย การติดตั้ง ความช้ืน และการใชแสงในการจัดแสดง

10.  การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงวัตถุส่ิงของ ตองเปนไปตามหลักวิชาการดานพิพิธภัณฑ รวม

ท้ังการจัดทําวัตถุจําลองในกรณีท่ีไมสามารถหาวัตถุมาแสดงไดตองเปนไปตามระเบียบและพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุของกรมศิลปากร

11.  ใหคํานึงถึงระบบการดูแลรักษาที่สะดวกและประหยัด

12.  สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ มีรูปแบบท่ีสอดคลองกับรูปแบบทางกายภาพและงานกราฟก(Key

Visual) ท่ีใชในงานนิทรรศการ รูปเลมดึงดูดสายตา มีความนาสนใจ มีเอกลักษณ นาอาน และมีคุณคาสําหรับ

เก็บไวเปนท่ีระลึก

12. การประมาณราคาคาออกแบบและจัดทํานิทรรศการ

12.1. ประเมินคาใชจายการดําเนินการทั้งโครงการ ใหครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ จัดทํา

และรื้อถอนนิทรรศการ พรอมท้ังแจกแจงราคาของแตละสวน และราคาตอประเภทหรือชนิดของเนื้องานใน

เบ้ืองตน



12.2. ใหเสนอราคาคาดําเนินการออกแบบเขียนแบบ ตามมาตรฐานคาบริการวิชาชีพพื้นฐานของ

สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ

12.3.วงเงินคาออกแบบ เขียนแบบ จัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้งงานนิทรรศการ 3,195,000 บาท

(สามลานหน่ึงแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน)

ราคาท่ีเสนอใหรวมถึงคาดําเนินการ ภาษี และกําไร ท้ังนี้ใหอางอิงถึงแหลงที่มาของราคาดําเนินการ

ตามท่ีจําเปน

13.รายละเอียดในการยื่นขอเสนอ

ในวันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหผูเขารวมการสรรหายื่นทั้งขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดาน

ราคา (ตามขอ 10.2) ผานระบบออนไลน ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยมีรายละเอียดของเอกสารที่ตองจัดสงดังนี้

13.1. ขอเสนอดานเทคนิค และคุณสมบัติเบื้องตน ประกอบไปดวย

●     แบบรางแนวความคิด (Sketch Design) แสดงแนวความคิดโดยรวมของการออกแบบ

นิทรรศการพรอมทัศนียภาพในหองนิทรรศการเทาที่จําเปน เพ่ือใหเห็นภาพรวมการจัดนิทรรศการ

โดยใหพัฒนาแบบแนวคิดนี้ตามหัวขอและกรอบเนื้อหาท่ี สพร. เปนผูกําหนด

(เอกสารหัวขอและกรอบเนื้อหาของนิทรรศการ อยูในไฟลแนบ)

●     โครงสรางของคณะทํางานพรอมประวัติ ประสบการณและผลงานขององคกรและ

บุคลากรหลัก

13.2.ขอเสนอดานราคา (BOQ) ประมาณราคาเบ้ืองตนในการออกแบบจัดทํานิทรรศการ

13.3. แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่ใชในงาน

(ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน ฉบับท่ี 2)

14. การตอบขอซักถาม

ผูเขารวมการสรรหา สามารถสอบถามปญหาขอของใจเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และเนื้อหาของ

นิทรรศการได โดย สพร. จะดําเนินการตอบขอซักถาม และนําลงประกาศแจงใหทุกทานทราบโดยทั่วกัน

15. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก

ใชหลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะพิจารณาคัดเลือกผูรับจางโดยตัดสินตาม

หลักเกณฑ ตอไปน้ี

 นํ้าหนัก 

 1. ดานเทคนิค  70 %

แนวความคิดในการตีความและนําเสนอเนื้อหาวิชาการออกมาเปนการจัดแสดง 

ไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และนาสนใจ ตรงตามวัตถุประสงคของสถาบันฯ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



• การตีความและนําเสนอเนื้อหาวิชาการตรงตามท่ีประเด็น สพร. กําหนด   (30 %)

(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ) หัวขอท่ีนําเสนอควรมีความกลมกลืน 

ของเนื้อหาในสวนตางๆ แหลงอางอิงมีความนาเชื่อถือ ตรวจสอบได 

• การนําเสนอมีความสรางสรรค เหมาะสม และนาสนใจ โดยดูแนวทางได   (20 %)

จากรายละเอียดในหัวที่ 11 "แนวทางการออกแบบและจัดทํานิทรรศการ

หมุนเวียนของ สพร." โดยเฉพาะในขอ 1 - 7 

• แนวความคิดในการออกแบบ นําเสนอระบบตางๆ ที่ดูแลรักษาไดสะดวก  (20 %)

ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ สพร. ไดนําเขาขอมูล เพ่ือใหผูรับจางเปน

แนวทางในการจัดทํา ขอเสนอดานเทคนิค ตามเอกสารท่ีแนบ 

2. ดานบุคลากร องคกร บุคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการสงรายชื่อและ  10 %

ประวัติของตําแหนงตางๆ ตามขอ 3 ขอยอย 3.13 ใหครบถวน  

3. ดานราคา  20 % 

(รวม 100%) 

16.ขอสงวนสิทธ์ิในการสรรหาผูรับจาง และอื่นๆ

16.1. สพร. ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการใด รายการ

หน่ึง หรืออาจยกเลิกการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ สพร.

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สพร. เปนเด็ดขาด  ผูเสนอแนวคิดจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได โดย

ถือหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญา

16.2. สพร. สงวนสิทธิ์การปรับใชแนวคิด และรายละเอียดการนําเสนอของผูเสนอแนวคิด หรือผูรับ

จางท่ีไดรับการคัดเลือก ไดตามความเหมาะสม และถือเปนลิขสิทธิ์ของ สพร.

16.3. ผูไดรับการคัดเลือกจะตองทําสัญญากับ สพร. ภายในระยะเวลาที่ สพร. กําหนด และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5 (หา) ของราคาที่เสนอ โดยใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดตามท่ี สพร. กําหนด

16.4.ผูไดรับการคัดเลือก ซึ่ง สพร. ไดตกลงจางแลว ไมติดตอเพื่อทําสัญญาภายในเวลาที่ สพร.

กําหนด สพร. จะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาไมเชิญมารวมการสรรหากับ

สพร. อีกตอไป

16.5.ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการพิมพเผยแพรช่ือและตราสัญลักษณบนสิ่งพิมพประกอบ

นิทรรศการ ในฐานะผูพัฒนาแบบและกอสรางนิทรรศการ

17.เง่ือนไขการจายคาจาง

ในการจายเงินคาจาง สพร. จะจายใหกับผูรับจาง ตามจํานวนเงินที่ไดทําสัญญากับ สพร. ซึ่งไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยกําหนดการจายเงินเปนรายงวด

ดังน้ี



งวดท่ี 1  รอยละ 10 ของคาจาง เม่ือผูรับจาง จัดสงแบบรายละเอียด(Detailed Design) แบบกอสราง

พรอมเอกสารประกอบแบบ และเอกสารราคาคาออกแบบจัดทํานิทรรศการ (ตามขอ 8.1)  และ คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ไดดําเนินการตรวจรับงานในงวดนี้เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากลง

นามในสัญญา

งวดท่ี 2  รอยละ 30 ของคาจาง เม่ือผูรับจาง ดําเนินการจัดทําช้ินสวนโครงสรางของนิทรรศการนอก

สถานท่ี และไดดําเนินการจัดหา จัดทํา และประกอบติดตั้งชิ้นสวนนิทรรศการทุกสวน รวมมูลคาไดรอยละ 50

ของมูลคางานท้ังหมด และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดดําเนินการตรวจรับงานในงวดน้ีเปนที่เรียบรอยแลว

ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 70 วัน นับจากลงนามในสัญญา

งวดท่ี 3  รอยละ 50 ของคาจาง เม่ือผูรับจาง ดําเนินงานในทุกสวนแลวเสร็จภายในวันพุธที่ 26

กรกฎาคม 2566 สําหรับเปดใหเขาชมนิทรรศการไดใน วันพฤหัสบดีท่ี 3 สิงหาคม 2566พรอมทดสอบระบบ

รวมท้ังจัดสงสูจิบัตรประกอบนิทรรศการครบถวน (กําหนดเวลาตามขอ 8.2)

ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันพุธที่ 16 สิงหาคม

2566 รวมท้ังไดจัดสงคูมือการกํากับควบคุมนิทรรศการและดูแลรักษา งาน As-Built งานปายและงานกราฟก

ไฟลผลงานสื่อวีดิทัศน ไฟลผลงานมัลติมีเดีย/Animation/เกม Interactive/Application (กําหนดเวลาตามขอ

8.3) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับงานในงวดนี้เปนที่เรียบรอยแลว

งวดท่ี 4  รอยละ 10 ของคาจาง เม่ือผูรับจาง ดําเนินการรื้อถอนนิทรรศการแลวเสร็จ (กําหนดเวลา

ตามขอ 8.4) ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2566 และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับงานในงวด

น้ีเปนท่ีเรียบรอยแลว

ท้ังน้ี ในการจายเงินแตละงวด สพร. จะหักเงินประกันผลงานไวรอยละ5 ของเงินที่ตองจายในแตละงวด

น้ันเพ่ือประกันผลงาน และ สพร. จะคืนใหแกผูรับจาง ภายใน 30 วัน หลังจากสงมอบงานงวดสุดทาย

18. คาปรับ

สพร. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีไมสามารถเปดใหเขาชมนิทรรศการไดภายในวันที่กําหนด  โดยคิดจาก

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง และ สพร. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบงานเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ 0.1ของงานท่ีจาง แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100.00 บาท

19. กรรมสิทธ์ิในขอมูล เอกสารและผลการดําเนินงาน

1. ผูรับจางจะตองแสดงรายละเอียดการดําเนินงานตางๆ พรอมจัดสงรายงานการดําเนินงานทั้งหมดที่

ใชในการจัดงานอยางครบถวนและสมบูรณมอบใหผูวาจางทั้งหมด

2. ขอมูลและเอกสารท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของผูรับจางภายใตการจัดงานนี้ ถือเปนกรรมสิทธ์ิ

ของผูวาจาง ผูรับจางจะนําไปเผยแพรหรือใชเพื่อวัตถุประสงคใดๆ มิได เวนแตจะไดรับการยินยอมเปนลาย

ลักษณอักษรจากผูวาจางเทานั้น



20. ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ฝายนิทรรศการและกิจกรรม สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

หมายเลขโทรศัพท 02-225-2777 ตอ 405, 411

21. สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว

สามารถดูรายละเอียดไดท่ี www.muaeumsiam.org หรือ www.gprocurement.go.thหรือ

สอบถามมายัง หมายเลขโทรศัพท 02-225-2777 ตอ 405, 411 ในวัน เวลาราชการ

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ใหสอบถามมายัง

สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

เลขท่ี 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท 02-225-2777 ตอ 405, 411

โทรสาร 02-225-2775

อีเมล worakarn@ndmi.or.th

โดย สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซตของสถาบัน ฯ

และ www.gprocurement.go.th

ผูจัดทํา/คณะกรรมการจัดทําขอบเขตงาน ผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาฝาย

(นายพาฉัตร ทิพทัส)

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
15มี.ค.66  เวลา 17:36:28  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwAyA-DgARA-A1ADE-ANQBC

 

(นายวรกานต วงษสุวรรณ)

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
15มี.ค.66  เวลา 17:37:00  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RAAxA-EQANw-A0ADE-AQQBC

 

(มล.อรอําไพ พนานุรัตน)

เจาหนาที่บริหารทรัพยากรกายภาพอาวุโส
15มี.ค.66  เวลา 17:37:30  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QwA5A-DAAMg-A0AEM-ANgBF

 

(นางซองทิพย เสริมสวัสดิ์ศรี)

รักษาการผูอํานวยการฝายนิทรรศการและกิจกรรม
15มี.ค.66  เวลา 17:47:03 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : NAAwA-

EMAMg-BDAEI-AQgBG

อนุมัติ

(นายราเมศ พรหมเย็น)

รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
16มี.ค.66  เวลา 12:16:13 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : NQAwA-

EEAMw-AwAEE-ANgBG

 


