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เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
เลขที่  ๑/๒๕๖๐ 

รายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
--------------------------------------------------------- 

 

  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน กศน .” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
  ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕  บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็น ผู้มีอาชีพ ผลิตนิทรรศการ หรือรับจ้างท านิทรรศการหรือให้เช่า
นิทรรศการ หรือกิจการอย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่ประกวดราคาจ้าง 
 
 
 
                                                                                                                ๒.๒ ผู้เสนอ... 
 



 
 

-๒- 
   ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้    
แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของ ทางราชการ  
   ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็นธรรม       
ตามข้อ ๑.๖ 
   ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
    ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ ผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา         
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
   ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   ๒.๗   บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
   ๒.๘   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   ๒.๙   มีบุคลากรที่มีวิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร 
มัณฑนากร ช่างเทคนิคต่าง ๆ  นักแปลภาษา เป็นต้น 
 

 ๓. หลักฐานการยืน่ข้อเสนอ 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรม ดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา   
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แส ดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
                                                                                                                 (๓) ในกรณี... 



 
 

-๓- 
      (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (๑) 
      (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
      (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
    ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา  ในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
      (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
      (๓) ใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง 
ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
      (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในใบแจ้งปริมาณงานให้ครบถ้วน 
      ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
      ราคาที่เสนอจะ ต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน นับแต่วัน เสนอราคา      
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  
๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
    ๔.๔ ก่อนเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน 
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
                                                                                                               ๔.๕ ผู้เสนอ... 



 
 

-๔- 
    ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที.่................................................ตั้งแต่เวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ...................................................... 
    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด  
     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือในขณะที่มี   
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราค าอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการ     
เป็นผู้เสนอราคา และ ส านักงาน กศน. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนร์่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ ปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก     
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง       
มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย   
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
   (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบ และวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

  ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกัน การเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  จ านวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
                                                                                                                ๕.๑ หนังสือ... 

-๕- 
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๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก ่ เงินนอกงบประมาณ ส านักงาน กศน. โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ
ของธนาคาร 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบ าลไทย มาวางเป็นหลักประกัน

การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง        
ในวันที่.....................................................ระหว่างเวลา............................น. ถึง.............................น. 
   หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อนี้   ส านักงาน กศน .  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้  ๓ ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพั น
แล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงาน กศน . 

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
   ๖.๒  ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด 
ดังนี้ 
     (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
     (๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับ   
ร้อยละ ๖๐ โดย 
          ก. เนื้อหาสาระทางวิชาการ                  ๒๐  คะแนน 
          (๑) เนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่ก าหนด ๑๐   คะแนน 
          (๒) ความถูกต้องทางวิชาการ           ๕   คะแนน 
          (๓) ความน่าสนใจของเนื้อหาที่เพ่ิมเติม ๕   คะแนน 
              ข. รูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง         ๒๕  คะแนน 
         (๑) รูปแบบและการออกแบบมีความสวยงาม                  ๑๐   คะแนน 
                                            ต่ืนตาต่ืนใจ มีบรรยากาศเหมาะสมกับหัวข้อนิทรรศการ   
         (๒) เทคนิคการจัดแสดงมีความเหมาะสมและสอดคล้อง        ๕   คะแนน 
                                            กับเนื้อหาวิชาการ มีเทคโนโลยีในการน าเสนอได้เหมาะสม 
                                            และทันสมัย 
                                                                                                                     (๓) มีสิ่ง... 

-๖- 



 
 

        (๓) มีสิ่งแสดงที่ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี       ๕  คะแนน 
        (๔) รายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์        ๕  คะแนน 
                                             มีความชัดเจนแสดงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาและ 
                                             ความปลอดภัยส าหรับผู้ชม 
      ค. ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคาและทีมงาน    ๑๐ คะแนน 
         (๑) ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา         ๕  คะแนน 
         (๒) ความพร้อมของบุคลากรด้านต่างๆ ตามข้อ ๙.๒           ๕  คะแนน 
                                     จ. ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ                               ๕   คะแนน 
   ๖.๓  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่น หลักฐานการ ยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่น ข้อเสนอ ไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔ แล้ว  คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ส านักงาน กศน. เท่านั้น 
   ๖.๔  ส านักงาน กศน . สงวนสิทธิไม่พิจารณา ข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไ ม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ ส านักงาน กศน. 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

(๓) เสน อรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   ๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  หรือ ส านักงาน กศน .  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้   ส านักงาน กศน .  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ 
ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๖  ส านักงาน กศน. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ไดแ้ละอาจพิจารณาเลือกจ้าง   ในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ส านักงาน กศน. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมทั้ง   ส านักงาน กศน . จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  
 
                                                                                                         และลงโทษ ... 
 

 
-๗- 



 
 

ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไ ม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า
การยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
    ในกรณีที่ผู้เสนอราคา รายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือ ส านักงาน กศน . 
จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวด
ราคาจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค า ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  ส านักงาน กศน . มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   ๖.๗  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ      
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ ราคารายอื่น  ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖  ส านักงาน กศน . มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก รายดังกล่าวออก  และ 
ส านักงาน กศน. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
    ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา    
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวง มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

  ๗. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับ ส านักงาน กศน . ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ ส านักงาน กศน. ยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
   ๗.๑  เงินสด 
   ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เงินนอกงบประมาณ ส านักงาน กศน. โดยเป็นเช็คลงวันที่        
ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) 
   ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ บริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ 
ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                                                                                                           ๘. ค่าจ้าง... 

-๘- 



 
 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ส านักงาน กศน. จะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑  ก าหนดจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  ๑๐ ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
๑. ปิดกั้นพ้ืนที่ และป้องกันฝุ่น พร้อมติดป้ายแสดงการด าเนินการ 
๒. รื้อถอนนิทรรศการเดิม 
๓. เตรียมพื้นท่ี 
๔. รายงานการศึกษาและสาระทางวิชาการ  
๕. รูปแบบและเทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ 
๖. แบบทัศนียภาพ (Perspective) ของนิทรรศการครอบคลุมทุกส่วนที่จัดแสดง 
๗. แบบแปลนเบื้องต้นการจัดวางนิทรรศการแปลนฝ้าเพดาน แปลนพื้น แปลนไฟฟ้า 
   แปลนระบบปรับอากาศ 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน  ๓๐  วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ ๒  ก าหนดจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๑๕  ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
๑. งานพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ พร้อมรูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง 
๒. แบบแปลนละเอียดของนิทรรศการ แบบชิ้นงานและรายละเอียดการออกแบบตกแต่ง 
    ก่อสร้างทั้งหมด พร้อมตัวอย่างวัสดุ 
๓. แบบงานระบบไฟฟ้าพร้อมตารางโหลด ระบบความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด และ 
   ระบบเสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ  
๔. ตีผังของนิทรรศการ 
๕. รายการครุภัณฑ์ 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน  ๖๐  วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ ๓ ก าหนดจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
๑. ติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้า 
๒. เดินท่อร้อยสายวิศวกรรมระบบ 
๓. งานโครงสร้างนิทรรศการ งานผนังฝ้าเพดาน และงานปรับพื้น  
๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ที่ใช้ประกอบนิทรรศการทั้งหมด 
๕. งานเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเสียงตามสายกับระบบเดิมที่มีอยู่  
๖. งานระบบปรับอากาศ 
๗. งานแบบกราฟฟิก 
๘. งานสคริปต์ค าบรรยายพร้อมแปล 
๙. งาน Demo สื่อประสม 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน  ๑๒๐  วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

                                                                                                                                งวดที่ ๔... 
 

-๙- 



 
 

งวดที่ ๔  ก าหนดจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๓๐  ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
๑. งานระบบไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ ทั้งหมด 
๒. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
๓. .ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบนิทรรศการทั้งหมด 
๔. ผลิตและติดตั้งชิ้นงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ Hardware, Software/สื่อประสม 
๕. งานสี งานปิดผิว งาน Finishing ติดตั้งงานพ้ืนทั้งหมด  
๖. ผลิตและติดตั้งกราฟฟิก 
๗. ทดสอบระบบการจัดแสดงทั้งหมด และเปิดให้บริการ 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน  ๑๖๕   วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ ๕  ก าหนดจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งสิ้นเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
๑. ส่งเอกสารคู่มือนิทรรศการ คู่มือการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในนิทรรศการ ทะเบียน 
   วัตถุนิทรรศการ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
๒. จัดช่างเทคนิคประจ านิทรรศการหลังเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 30 วัน 
๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ านิทรรศการ 
๔. ส่งรหัสต้นฉบับ (Source Code) รูปภาพ  สื่อประสม รวม Software ที่ใช้ในนิทรรศการ 
    ในรูปแบบไฟล์ลงใน DVD  
๕. ส่งแบบรูปรายละเอียดของนิทรรศการ พร้อมไฟล์ทั้งหมด (As-Built) 
๖. งานท าความสะอาดภายในนิทรรศการ และพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน   ๒๐๐  วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

 

         ๙.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง ของนิทรรศการในระหว่างที่จัดแ สดง   
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี นับถัดจากการติดตั้งและเปิดให้บริการโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง โดยเป็นภาระของผู้รับจ้างเอง
ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่กระท าการใ ด ๆ หลังจากได้รับแจ้ง  ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการเพ่ือให้นิทรรศการ
สามารถใช้การได้สมบูรณ์ดังเดิม และหักเงินหลักประกันสัญญาเท่าที่จ่ายให้แก่เอกชนผู้รับจ้างซ่อมแซมแทน 
 
 
 
                                                                                                              ๑๑. ข้อสงวน... 
 
 

-๑๐- 



 
 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าป ี๒๕๖๐ งบรายจ่ายอื่น 
      การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ส านักงาน กศน . ได้รับอนุมัติเงินจาก
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
      ราคากลางของงาน จ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท        
(ห้าล้านบาทถ้วน) 
  ๑๑.๒ เมื่อ ส านักงาน กศน. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่
ไดป้ระกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามา จากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจ ะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่าภายใน  ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค ม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง  ส านักงาน กศน . ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลา ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗   ส านักงาน กศน . จะริบหลักประกัน การยื่นข้อเสนอ  หรือ 
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๔ ส านักงาน กศน . สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อ ส านักงาน กศน . ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคา จะต้องมี  
 
 
                                                                                                                    บุคลากร... 
 
 

-๑๑- 



 
 

บุคลากรที่มีวิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรโยธา วิศวกร ไฟฟ้า 
วิศวกรเครื่องกล มัณฑนากร ช่างเทคนิคต่าง ๆ นักวิชาการ ที่มีความรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และ
นักภาษาศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   เป็นต้น 

 

 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

           
                                               ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
                      ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 



 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time   

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-------------------------------------- 
 ด้วย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่าย       
จัดนิทรรศการ  Space and Time ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวด ราคา
อิเล็กทร อนิกส์   (e-bidding)  ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพผลิตนิทรรศการ หรือรับจ้างท านิทรรศการหรือให้เช่านิทรรศการ 
หรือกิจการอย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่ประกวดราคาจ้าง  
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน . ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รั ฐบาล        
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา         
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
       ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
       ๙. มีบุคลากรที่มี วิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจัดท านิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่  วิศวกร
โยธา วิศวกร ไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล มัณฑนากร ช่างเทคนิคต่าง ๆ นักวิชาการท่ีมีความรู้ด้านฟิสิกส์ดารา
ศาสตร์ และนักภาษาศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   เป็นต้น 

 
                                                                                                                 /ก าหนดยื่น... 
 

-๒- 



 
 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่                     ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร                 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่                       
ถึงวันที่                        ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.sciplanet.org  หรือ 
www.gprocurement.go.th  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๑๒-๔๒๕๙  ในวันและเวลา
ราชการ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่         ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
------------------------- 

1. ความเป็นมา 
เวลา เป็นหนึ่งในปริมาณพ้ืนฐานซึ่งไม่สามารถถูกนิยามได้จากปริมาณอ่ืน ๆ ด้วยเพราะความเป็นพ้ืนฐาน

ที่สุดของปริมาณต่าง ๆ ที่เรารู้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องวัดปริมาณเหล่านี้แทนการนิยาม กระนั้นส าหรับสิ่งมีชีวิต
สามารถกล่าวได้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลาเป็นมาตรวัดที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนา และการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 เมื่อพิจารณาถึงการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต สรรพชีวิตล้วนมีการเริ่มต้นชีวิตพร้อมกับเวลาของแต่ละชีวิต                
ซึ่งมีความเป็นปัจเจก มีรูปแบบที่หลากหลายยากจ ากัดความในแนวทางเดียวกัน เวลาเป็นสิ่งที่ผสมผสานระหว่าง
นามธรรมและรูปธรรมเป็นสิ่งที่เหมือนจะจับต้องได้แต่ก็จับต้องไม่ได้ มนุษย์ได้ค้นพบว่าเวลาตามหลักทั่วไป                 
มีค่าคงตัว ซึ่งได้น าไปสู่การประดิษฐ์นาฬิกาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของเวลา แต่ตามทฤษฎี                
ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์พบว่าเวลาในอวกาศมีความผันผวนไม่เป็นไปตามหลักทั่วไปและมีความ
แตกต่างกัน นอกจากนั้นตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนที่ก็มีการพิสูจน์ว่าหากวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก ๆ 
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุที่หยุดอยู่นิ่ง เวลาของวัตถุทั้งสองจะผ่านไปไม่เท่ากัน 
 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วถึงความส าคัญของเวลาต่อสิ่งมีชีวิต เวลาจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องตระหนักรู้และ              
ให้ความส าคัญ เนื่องจากสรรพชีวิตมีความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวและสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนมีความผูกพัน
ด ารงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของเวลาตั้งแต่ก าเนิดจนกระทั่งดับสูญ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเวลาจึงท าให้สิ่งมีชีวิต
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสูงสุดในโลก  

การสร้างความตระหนักรู้ถึงการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา  เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ย่อมท าให้เกิดการพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพที่จะสามารถการขับเคลื่อนตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากผู้ที่เห็นความส าคัญของเวลาย่อมเลือกใช้เวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หลากหลายสาขา               
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ต่อประชาชนของชาติ มีความตั้งใจที่จะน าเสนอความรู้ แนวคิด เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ของนักเรียน นักศึกษา  
เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องของ Space and Time อันจะเป็นผลให้ ได้รับความรู้ ได้รับแนวคิด 
ได้รับแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และได้เกิดความตระหนักรู้               
ถึงความส าคัญของเวลาในชีวิต ด ารงชีวิตที่ดีเพ่ือความผาสุกต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือน าเสนอความรู้ แนวคิด เกี่ยวกับเรื่องของ Space and Time แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป  
2.2 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการแสวงหาความรู้ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
2.3 เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของเวลา น ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตที่ดี เพ่ือความผาสุก

ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีนิทรรศการจัดแสดงบนพื้นที่จัดแสดงประมาณ 390 ตารางเมตร 
3.1.2 มีผู้รับบริการเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อย

กว่า 240,000 คน ต่อปี 
3.2 เชิงคุณภาพ   

3.2.1 นิทรรศการมีคุณภาพ ทันสมัย ใช้สื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เน้นผู้ชมมีส่วนร่วม 
สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.2.2 ขอบเขตเนื้อหาสาระ เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเวลาและอวกาศ
แนวคิดและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกับชีวิต  

3.2.3 ผู้รับบริการได้รับความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเวลา สามารถพัฒนาเป็นประชากร          
ที่มีคุณภาพท่ีขับเคลื่อนตนเอง สังคม และประเทศชาติ ไปสู่ความส าเร็จ 
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4. พื้นที่จัดแสดง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้น 2 พ้ืนที่ประมาณ 390 ตารางเมตร 

5. งบประมาณ  
 5,000,000 บาท 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
200 วัน 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

8. ลิขสิทธิ์ของนิทรรศการ 
หลังจากผู้รับจ้างได้จัดสร้างนิทรรศการเรื่อง “Space and Time” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลิขสิทธิ์จะตกเป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้ามผู้รับจ้างหรือผู้หนึ่งผู้ใดลอกเลียนแบบไปใช้  
ในสถานที่อ่ืน และผู้รับจ้างจะต้องน าข้อมูลและรูปแบบรายละเอียดนิทรรศการในลักษณะรูปเล่มและดิจิทัลไฟล์                 
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 

9. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา  
 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้ 

9.1 เป็นนิติบุคคล มีอาชีพผลิตนิทรรศการ หรือรับจ้างท านิทรรศการ หรือให้เช่านิทรรศการ หรือกิจการ
อย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

9.2 มีบุคลากรที่มีวิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรโยธา วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล มัณฑนากร ช่างเทคนิคต่าง ๆ นักวิชาการที่มีความรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
และนักภาษาศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

9.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน          
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ           
ทางราชการ 
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9.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

9.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือได้รับความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย               
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

9.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม           
ท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

9.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

9.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

9.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน        
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและข้ันตอนการตัดสิน 
10.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด

ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
10.2 ส านักงาน กศน. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่จัดท าข้อเสนอเทคนิค                   

ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม หรือไม่ตรงกับรายละเอียดของขอบเขตของงานจ้าง 
10.3 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคจะต้องระบุรายละเอียดที่จะด าเนินการอย่างชัดเจน 
10.4 เกณฑ์การตัดสิน ส านักงาน กศน. จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา                                

(Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและ 
น้ าหนักท่ีก าหนดจาก 2 ปัจจัย โดยให้น้ าหนักทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 40 

 (2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 60 โดย 
ก. เนื้อหาสาระทางวิชาการ                                            20  คะแนน 

 (1) เนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่ก าหนด 10   คะแนน 
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 (2) ความถูกต้องทางวิชาการ 
(3) ความน่าสนใจของเนื้อหาที่เพ่ิมเติม 

5 
5    

คะแนน 
คะแนน 

ข. รูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง                                   25  คะแนน 
 (1) รูปแบบและการออกแบบมีความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจ  

มีบรรยากาศเหมาะสมกับหัวข้อนิทรรศการ 
10 คะแนน 

 (2) เทคนิคการจัดแสดงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ  
เนื้อหาวิชาการ มีเทคโนโลยีในการน าเสนอได้เหมาะสม           
และทันสมัย 

5 คะแนน 

 (3) มีสิ่งแสดงที่ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 5 คะแนน 
 (4) รายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ ์       

มีความชัดเจนแสดงถึงคุณภาพ การดูแลรักษา และ        
ความปลอดภัยส าหรับผู้ชม 

5 คะแนน 

ค. ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคาและทีมงาน           10  คะแนน 
 (1) ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา 5 คะแนน 
 (2) ความพร้อมของบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามข้อ 9.2 5 คะแนน 

ง. ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 5 คะแนน 

11. รายละเอียดการจัดท าข้อเสนอ 
 ผู้ เสนอราคาต้องจัดท าข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาตามรูปแบบที่ก าหนดโดย                 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

11.1 จัดท าเอกสารรูปแบบรายงานขนาด A4 โดยให้ระบุส่วนของ ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม 
และภาคผนวก โดยเนื้อหาในรายงานให้แบ่งเป็นบทต่าง ๆ และระบุข้อมูล ดังนี้ 
  

บทที่ 1 ข้อมูลบริษัท :  
  1.1 รายละเอียดของบริษัทพร้อมหนังสือรับรองผลงานและตัวอย่างผลงาน  
  1.2 บุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านต่าง ๆ พร้อมรายละเอียดประสบการณ ์
บทที่ 2 สาระวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง : ให้อธิบาย เนื้อหาทางวิชาการ (แบ่งอธิบายเป็นโซนต่าง ๆ)  
บทที่ 3 ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ : ให้อธิบาย รายละเอียดข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 
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บทที่ 4 ครุภัณฑ์ : ให้อธิบายรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ ์
บทที่ 5  แผนการด าเนินงานและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ : ให้อธิบายแผนการด าเนินงาน (ประกอบ 
ไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที่ การออกแบบ การผลิตสื่อ การก่อสร้าง การขนย้าย  
การติดตั้ง การทดสอบการใช้งาน การท าความสะอาด และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่) 
 

11.2 จัดท าเอกสารขนาด A3 รูปแบบที่แสดงแนวคิดการจัดแสดงประกอบด้วย 
 

บทที่ 1 รูปแบบการน าเสนอ พร้อมระบุค าอธิบาย แนวคิดรูปแบบเทคนิคกลไก ระบบแสง ระบบ
     เสียง และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ :   
  1.1 แนวคิดในการออกแบบ (Concept Design) 
  1.2 ผังการจัดวาง (Plan) 
  1.3 แบบทัศนียภาพ (3D Perspectives) 
  1.4 รูปแบบอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
บทที่ 2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์นิทรรศการ : ให้อธิบาย แนวคิดรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ 
 

11.3 เอกสารตามที่ระบุในข้อ 11.1 และ 11.2 ให้พิมพ์ 4 สี จ านวน 2 ชุด และส าเนาจ านวน 7 ชุด           
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาและประทับตราก ากับในเอกสาร พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งตามบัญชี
เอกสารส่วนที่ 2 โดยด าเนินการจัดส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ตามวันเวลาที่ก าหนด            
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

12. ขอบเขตสาระทางวิชาการและรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 
12.1 ความต้องการทั่วไป 

12.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดบุคลากรควบคุมงานและจดบันทึกการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกวันตลอดระยะเวลาการท างาน โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย จ านวนคน 
ที่เข้าท างานต่อวัน วัสดุอุปกรณ์ที่น าเข้าและออกจากพ้ืนที่ท างาน และสรุปรายละเอียด
ของงานที่ท า ทั้งนี้ต้องมีการลงนามรับรองจากบุคลากรของผู้รับจ้างและผู้จ้างในบันทึก
ดังกล่าว  



7 
 

 

ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

12.1.2 ท าการรื้อถอนนิทรรศการเดิมพร้อมขนย้ายมายังจุดที่ผู้ว่าจ้างก าหนดเพ่ือน ามา
ตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุที่สามารถน ากลับไปใช้ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้การไม่ได้ผู้รับจ้างต้อง
ขนย้ายออกให้เรียบร้อย 

12.1.3 การขนย้ายวัสดุก่อสร้างใด ๆ ให้ใช้ประตูทางด้านหลังอาคาร และจัดเก็บเศษวัสดุให้อยู่
ในพ้ืนที่จัดเก็บเท่านั้น 

12.1.4 ขณะก่อสร้าง จะต้องมีส่วนกั้นเพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและอันตรายที่มีผลกระทบกับส่วน
ภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยออกแบบเพ่ือประชาสัมพันธ์นิทรรศการที่จะเกิดขึ้น และ
ดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งรื้อถอนหลัง
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

12.1.5 ปรับเปลี่ยนห้องจัดแสดงให้มีความเหมาะสมกับการจัดนิทรรศการแบบถาวร  
12.1.6 จัดท านิทรรศการให้มีรูปแบบที่มีความสวยงามทันสมัย ให้ความรู้สารประโยชน์เป็นที่

เข้าใจได้ง่าย เน้นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมของผู้ชม  
12.1.7 นิทรรศการที่จัดแสดงสามารถเข้าถึงต่อเนื่องได้เกือบทุกโซน ไม่บังคับทางเดินทางเดียว 

(ยกเว้นในส่วนที่ต้องการความต่อเนื่อง) ผู้ชมสามารถเข้าชมในแต่ละโซนได้อย่างอิสระ 
ไม่จ ากัดจ านวนผู้ชม และสามารถศึกษาตามอัธยาศัย 

12.1.8 การจัดท าโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชม 
ความคงทนแข็งแรง และเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทาน                 
มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

12.1.9 ผังการออกแบบต้องสามารถเข้าถึงในทุกส่วนได้สะดวกต่อการบ ารุงรักษาและท าความ
สะอาด 

12.1.10 ส่วนโครงสร้างนิทรรศการที่มีการสัมผัสได้ จะต้องใช้วัสดุที่มีความคงทนต่อการขีดข่วน 
ท าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย 

12.1.11 เน้นการออกแบบเชิงอนุรักษ์พลังงาน ให้สอดคล้องกับรูปแบบภายในอาคารและเนื้อหา
การจัดแสดง และให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ขนาด ระยะ วัสดุ                 
ในอาคาร ป้าย รวมถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชม 



8 
 

 

ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

12.1.12 มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับการจัดแสดง พ้ืนที่ใช้สอย พ้ืนที่พักคอยของผู้ชม และพ้ืนที่
ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ านิทรรศการตามความจ าเป็นและเหมาะสม และหลีกเลี่ยง        
การสร้างมุมอับที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

12.1.13 โครงสร้างของนิทรรศการมีรูปแบบสวยงามโดดเด่น ให้บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้สัมพันธ์ 
กับเนื้อหาวิชาการและต้องค านึงถึงการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) 

12.1.14 เนื้อหาในการจัดแสดงต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
12.1.15 สื่อนิทรรศการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยและมีความน่าสนใจได้ 
12.1.16 ออกแบบจัดท า Mascot ของนิทรรศการ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับนิทรรศการ

โดยรอบ 
12.1.17 เป็นนิทรรศการเน้นลักษณะการมีส่วนร่วม ผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและ

สื่อความหมายของเนื้อหาวิชาการให้เข้าใจได้ 
12.1.18 มีมุมถ่ายภาพที่ระลึก ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของนิทรรศการอย่างน้อย 1 จุด 
12.1.19 การจัดท างานกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องสวยงามและถูกต้องสมบูรณ์ เน้นรูปแบบสื่อ

สร้างสรรค์แนวใหม่ 
12.1.20 จัดท าคลิปเสริมความรู้ประกอบเนื้อหาตามความเหมาะสม (ความยาวประมาณ 2 นาที 

พร้อมระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 5 คลิป) 
12.1.21 ก าหนดให้ผู้ที่มีความช านาญในเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นผู้จัดท าหรือประสานงานการ

ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น สื่อผสม (Multimedia) สื่อโสตทัศน์ สื่ออุปกรณ์
ไฟฟ้า สื่อดิจิทัล และงานที่ต้องใช้ความประณีต ได้แก่ หุ่นจ าลอง โมเดลต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัย สวยงาม มั่นคง แข็งแรง และเรียบร้อย 

12.1.22 เทคนิคและอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย 
12.1.23 มีห้องระบบควบคุมกลาง เพ่ือควบคุมระบบการท างานของนิทรรศการทั้งหมดให้อยู่           

ในบริเวณเดียวง่ายต่อการบริการ และบ ารุงรักษา 
12.1.24 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

1) จดัท าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมตารางโหลด 
2) แยกระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าส าหรับนิทรรศการ ปลั๊กไฟส าหรับใช้งานทั่วไป 

 ระบบปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมออกจากกัน 
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3) ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ประเภทภาคีวิศวกร 
 หรือสูงกว่า ในการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตาม
 มาตรฐาน PEA, NEC, IEC, ว.ส.ท. และกฎข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยตามประกาศ 
 ของกระทรวงมหาดไทย 

4) มีการจัดท าระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5) ระบบไฟแสงสว่างทั้งในส่วนการน าเสนอและการส่องสว่างให้พิจารณาใช้หลอด LED 

 เป็นล าดับแรกในการจัดท า เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานและภาพลักษณ์ที่ดีของ
 หน่วยงาน 

6) การจัดท าระบบควบคุมแสงสว่างภายในจากโคมไฟเฉพาะจุด หลอดไฟและอุปกรณ์
 ไฟฟ้าให้ใช้ชนิดประหยัดพลังงาน เหมาะสมกับงานนิทรรศการและห้องนั้น ๆ ไม่ท าให้
 ชิ้นงานเกิดความเสียหายในระยะยาว 

12.1.25 ระบบปรับอากาศ 
1) เพ่ิมเติมระบบปรับอากาศใหม่จ านวน 200,000 บีทียู โดยออกแบบและติดตั้งระบบปรับ

 อากาศที่มเีดิมและที่เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอย  
2) ซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศที่มีอยู่ให้อยู่ในห้องนิทรรศการให้มีสภาพเหมาะสมกับ        

 การใช้งาน 
3) ระบบที่ออกแบบจะต้องติดตั้งในต าแหน่งที่มีความสวยงาม สามารถซ่อมบ ารุง ดูแล

 รักษาง่ายกลมกลืนกับงานออกแบบ ไม่ท าลายรูปแบบของตัวนิทรรศการ 
12.1.26 ระบบความปลอดภัย 

1) มีระบบรักษาความปลอดภัยของชิ้นงาน สิ่งแสดง และครุภัณฑ์นิทรรศการ 
2) มีระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย ประกอบด้วยป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน และ

 อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น 
3) มีระบบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 จุด เพ่ือรักษาความปลอดภัย

 ของนิทรรศการโดยรวม 
12.1.27 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพ่ิมจุดติดตั้งล าโพงใหม่ และเชื่อมโยงล าโพงระบบเดิม             

ให้ใช้งานได ้
12.1.28 การจัดท าระบบเสียงต้องควบคุมให้อยู่เฉพาะจุดที่ต้องการ ไม่รบกวนส่วนอื่น ๆ 
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12.1.29 จัดท าระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ใหม่ภายในห้องนิทรรศการ ให้เชื่อมกับ
ระบบเดิมของหน่วยงานและใช้งานได้ 

12.1.30 ในส่วนของงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานพัฒนาสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งรายละเอียด ผังวงจร และหรือ Source Code ให้กับผู้ว่าจ้าง เพ่ือใช้ในการ
บ ารุงรักษาและพัฒนาปรับปรุง 

12.1.31 จัดฝึกอบรมแก่ผู้ดูแลระบบควบคุม ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรประจ าสถานที่ 
หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยให้อบรม วิธีใช้งาน วิธีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ใช้งาน ก่อนเปิดให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

12.1.32 จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ านิทรรศการ และคู่มือการบ ารุงรักษานิทรรศการ 
จ านวนอย่างละ 3 ชุด 

12.1.33 จัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์นิทรรศการ พิมพ์ 4 สี ขนาดไม่ต่ ากว่า A4 จ านวน              
ไม่ต่ ากว่า 5,000 แผ่น 

12.2 สาระส าคัญของนิทรรศการ 
Theme ภายในนิทรรศการ Space and Time : กาล-อวกาศ จัดแสดงด้วยบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ท าให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ ใช้เทคนิคการน าเสนอนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมค้นหาค าตอบเชิงประจักษ์ในลักษณะการทดลองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และเมื่อเดินออกจากห้องนิทรรศการอย่างน้อยที่สุดจะต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงการจัดสรรเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพได ้อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาเป็นประชากรที่มีคุณภาพท่ีจะสามารถการขับเคลื่อนตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากผู้ที่เห็นความส าคัญของเวลา ย่อมเลือกที่จะใช้เวลาเป็นไปเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ในส่วนของเทคนิคการจัดแสดงจะต้องมีการน าเสนอในรูปแบบที่น าสมัย มีการออกแบบตกแต่งพ้ืน ผนัง 
เพดาน แสงสีเสียง ให้บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้สอดคล้องต่อเนื่องกัน นิทรรศการมีความโดดเด่น             
มีรูปลักษณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงออกสื่อถึงเรื่องราวได้เป็นอย่างดี ภายในนิทรรศการสามารถออกแบบเป็น
โซนหลายโซนและจัดเรียงได้อย่างอิสระ สามารถน าเสนอหัวข้อเพ่ิมเติมได้หากมีความเหมาะสม แต่จะต้อง
ประกอบด้วยการจัดแสดงอย่างน้อย 6 เรื่อง ดังนี้ 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

เรื่องที่ 1 :  (บริเวณทางเข้า) การเคลื่อนที่ผ่านโพรงหนอน  
เรื่องที่ 2 :  ทฤษฎีสัมพัทธภาพและการอธิบายเวลาในอวกาศ      
เรื่องที่ 3 :  เวลาและการบอกเวลา 
เรื่องที่ 4 :  การเดินทางของเวลาและชีวิต 
เรื่องที่ 5 :  เวลากับจินตนาการของมนุษย์ 
เรื่องที่ 6 :  สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ เพราะมีเวลา 

 
ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 
1. ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ผ่ า น โ พ ร ง หน อ น 

  

ค าอธิบายหัวข้อหลัก 
   รูหนอน (Wormhole) ทางเชื่อมต่อ 
ห รื อ  ส ะพ า น ไ อน์ ส ไ ต น์ -โ ร เ ซ น 
(Einstein-Rosen bridge) เป็น
คุณลั กษ ณะ  ที่ มี ส ม มุ ติ ฐ าน ขอ ง          
ทอพอโลยีของกาล-อวกาศที่จะเป็น
พ้ืนฐานในการเป็น "ทางลัด" ตัดผ่าน
ไปมาระหว่างกาล-อวกาศ 
 
หัวข้อย่อยในการน า เสนอ  ต้องมี
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
- ความเร็วแสงเร็วทีสุ่ดในจักรวาล 
- ความเร็วแสงในสุญญากาศคงที่เสมอ         
ไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของทั้ งผู้
สังเกตและแหล่งก าเนิดของแสง 
- คนที่อยู่แต่ละ Frame เวลามีเวลา
เป็นของตัวเอง  
 

 จัดแสดงบริเวณทางเข้าห้องนิทรรศการเพ่ือจ าลองหลักการ
เคลื่อนที่ผ่านโพรงหนอน (Space and Time : Worm 
hole) กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้ 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 
เทคนิคการน าเสนอ 
- จ าลองบรรยากาศการเคลื่อนที่ของผู้ชมขณะเข้าสู่ห้องนิทรรศการ
ให้เสมือนการเคลื่อนที่ผ่านโพรงหนอน โดยการใช้ไดคัท (di-cut) 
โปรเจคเตอร์ การจัดแสดงโมเดลต่าง ๆ  รวมทั้งระบบเสียง และ        
ค าบรรยายประกอบ 
- สามารถสอดแทรกคลิปน าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสั้น ๆ  ได ้
 

หรือสามารถน าเสนอรูปแบบอ่ืนที่ดีกว่า 
2. ทฤษฎีสัมพัทธภาพและการอธิบาย

เวลาในอวกาศ          
 

ค าอธิบายหัวข้อหลัก    
   ครอบคลุ มทฤษฎี ของ อัล เบิ ร์ ต 
ไอน์สไตน์  สองทฤษฎี  คือ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษและทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพทั่วไป มโนทัศน์ที่ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพริเริ่มมีกาล-เวลา สัมพัทธภาพ
ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น 
(relativity of simultaneity) การ
เปลี่ยนขนาดของเวลาทางจลนศาสตร์
และความโน้มถ่วง (kinematic and 
gravitational time dilation) และ
การหดตัวของความยาว ( length 
contraction) 
 
หัวข้อย่อยในการน า เสนอ  ต้องมี
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
- คนที่อยู่แต่ละ Frame เวลามีเวลา
เป็นของตัวเอง 

 การเปลี่ยนแปลงของเวลาเมื่อเคลื่อนที่ใกล้ความเร็วแสง
และปฏิทรรศน์ฝาแฝด (Twin Paradox)   

 

 
- สร้างสื่อโต้ตอบ (Interactive Multimedia) ที่ให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ 
ผ่านการจ าลองการเดินทางในอวกาศ โดยใช้โมเดลจรวดอวกาศ            
ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปนั่งได้ (ครั้งละอย่างน้อย 6 คน)  
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 
- การยืดของเวลา 
- กาล-อวกาศ โค้งงอภายใต้สนามแรง
โน้มถ่วงสูง 
 
 
 
 
 

- ภายในโมเดลและที่นั่งของผู้ชมแต่ละคนจะมีจอภาพที่มีกล้อง
บันทึกภาพของผู้ชมในช่วงแรกและสร้างเรื่องราวประกอบ เพ่ือน ามา
อธิบายเรื่อง ปฏิทรรศน์ฝาแฝด (Twin Paradox)  
- สามารถเพ่ิมเติมการสร้างบรรยากาศด้วยการท าโมเดลประกอบ  
ใช้จอภาพขนาดใหญ่สร้างองค์ประกอบ ท าระบบสั่น เทคนิค 4D 
หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
- สามารถสอดแทรกคลิปน าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสั้น ๆ  ได้
ระหว่างการจ าลองการเดินทางในอวกาศ ตามความเหมาะสม 

 ความโค้งงอของอวกาศ  

 

 
- จ าลองบรรยากาศโดยรอบเพ่ือใช้ในการอธิบายการโค้งงอของ    
กาล-อวกาศ โดยใช้ไดคัท (di-cut) หรือโมเดล และน าเทคนิค
สมัยใหม่ที่น่าสนใจ อาทิ VR ประกอบการแสดงการมองสภาพการ
โค้งงอของอวกาศ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสามารถรองรับผู้เข้าชมได้พร้อม
กันอย่างน้อย 6 คน  
 

หรือสามารถน าเสนอรูปแบบอ่ืนที่ดีกว่า 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 
3. เวลาและการบอกเวลา 

ค าอธิบายหัวข้อหลัก     
   นิยามความหมายของเวลา การวัด
เวลาในยุคสมัยต่าง ๆ หลักการท างาน
ของนาฬิกา และการแบ่งเขตเวลา 
 

 ประวัติของการบอกเวลา 

 
- น าสื่อแสดงจากนิทรรศการชีวิตและเวลา (Life&Time) ซึ่งใช้จัด
แสดงในห้องนิทรรศการเดิมมาปรับใช้จัดแสดง และเพ่ิมเติมสื่ออ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม ได้แก่ ท า (di-cut) TimeLine ประกอบการจัด
แสดงนาฬิกายุคสมัยต่าง ๆ และเพ่ิมเติมนาฬิกาตัวอย่าง  

 หลักคิดในการสร้างนาฬิกา  
- ท าสื่อ(di-cut) และอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ เพ่ืออธิบาย
หลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในก าหนดเวลาของนาฬิกา ได้แก่  
ชั่วโมง นาที วินาที เป็นต้น และอธิบายหลักการก าหนด วันในแต่ละ
สัปดาห์ แต่ละเดือน ตลอดจนในแต่ละป ี 

 นาฬิกาประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
- จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือสร้างบรรยากาศห้องนาฬิกาที่มีนาฬิกาประเภท
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ นาฬิกาลูกตุ้ม นาฬิกาควอทซ์ นาฬิกา
ออโตเมติก แบบจ าลองนาฬิกาที่ติดในอาคาร นาฬิกาข้อมือ นาฬิกา
ดิจิทัล เป็นต้น โดยสามารถใช้นาฬิกาเดิมที่จัดแสดงในนิทรรศการ
ชีวิตและเวลา (Life&Time) มาประกอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ต้องค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของสิ่งจัดแสดงให้เหมาะสม 

 เขตเวลา (Time zone) 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 

 
- ใช้ไดคัท (di-cut) แผนที่โลก และน านาฬิกามาใช้ประกอบแผนที่
เพ่ือน าเสนอข้อมูลเขตเวลาในสถานที่ต่าง ๆ ที่ส าคัญรอบโลก รวมถึง
จัดท าอธิบายข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
- สามารถสอดแทรกคลิปน าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสั้น ๆ ได้
ตามความเหมาะสม  
 

หรือสามารถน าเสนอรูปแบบอื่นที่ดีกว่า 
4. การเดินทางของชีวิตและเวลา 

ค าอธิบายหัวข้อหลัก 
   ความสัมพันธ์ของเวลากับกิจกรรม
ในชีวิต เพ่ือสร้างความตระหนักในการ
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 ความส าคัญของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
- สร้างสื่อโต้ตอบ (Interactive Multimedia) ที่จะให้ผู้เข้าชม
นิทรรศการเป็นผู้เลือกเส้นทางการใช้เวลาในชีวิต โดยก าหนดให้มี
เส้นทางย่อยที่มีความแตกต่างกันหลายเส้นทาง  
- สามารถจัดแสดงในลักษณะ TimeLine ของชีวิต ได้แก่ ช่วงทารก 
เด็กโต วัยรุ่น นักศึกษา วัยกลางคน หลังเกษียณ และวาระสุดท้าย 
เป็นต้น 
- สามารถออกแบบผ่านการจัดสรรพ้ืนที่เป็นจุดต่าง ๆ ให้ผู้ชมเลือก 
หรือใช้ปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 
- ทั้งนี้ต้องสามารถรองรับผู้เข้าชมได้พร้อมกันอย่างน้อย 6 คน 
 

หรือสามารถน าเสนอรูปแบบอื่นที่ดีกว่า 
5. เวลากับจินตนาการของมนุษย์ 

ค าอธิบายหัวข้อหลัก 
   อธิบายจินตนาการจากความเป็นไป
ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
 
หัวข้อย่อยในการน า เสนอ  ต้องมี
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
- การเดินทางย้อนเวลา  
- การเดินทางไปในอนาคต  
- การหยุดเวลา  
- การมีชีวิตเป็นนิรันดร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเดินทางย้อนเวลา การเดินทางไปในอนาคต เป็นไปได้
หรือไม่ ? 

 
- ใช้ไดคัท (di-cut) / โปรเจคเตอร์ / โมเดล เพ่ืออธิบายการเดินทาง
ย้อนเวลา และการเดินทางไปในอนาคตตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ  
- อธิบายข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการสร้างจักรกลข้ามเวลา 
(Time Machine) และความเป็นไปได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
- ใช้สื่อโต้ตอบ (Interactive Multimedia) จากอุปกรณ์ระบบสัมผัส 
เพ่ือจัดแสดงคลิปภาพยนตร์-การ์ตูน ที่ตัดทอนเนื้อหาเฉพาะในส่วน
ทีก่ล่าวถึงการเดินทางข้ามเวลา และการหยุดเวลา เช่น โดราเอมอน 
เจาะเวลาหาอดีต และเรื่องอ่ืนที่เป็นที่รู้จักของสาธารณะชน 

 การมีชีวิตนิรันดร์  

 
- ใช้ไดคัท (di-cut) / โปรเจคเตอร์ /โมเดล หรือน าเสนอด้วย
เทคนิคอ่ืนที่ดีกว่า เพื่ออธิบายชีวิตนิรันดร์ ผ่านแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่
ยาอายุวัฒนะ และการย้ายชีวิตเดิมสู่ร่างกายจักรกลที่น าไปสู่       
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 
 
 
 

ชีวิตใหม่ เป็นต้น โดยอ้างอิงถึงวิทยาการในปัจจุบันต่าง ๆ และ
สภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิต  

 

หรือสามารถน าเสนอรูปแบบอ่ืนที่ดีกว่า 
6. สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ เพราะมีเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เวลาของจักรวาลและอวกาศ 

 
- ใช้ไดคัท (di-cut) / โปรเจคเตอร์ /โมเดล หรือน าเสนอด้วย
เทคนิคอ่ืนที่ดีกว่า เพ่ืออธิบายทฤษฎีการก าเนิดจักรวาล (Big Bang 
Theory) และความสัมพันธ์กับเวลา 

 เวลากับการมชีีวิต 

 
- ใช้ไดคัท (di-cut) / โปรเจคเตอร์ /โมเดล หรือน าเสนอด้วย
เทคนิคอ่ืนที่ดีกว่า น าเสนอภาพชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 
เพ่ือสรุปความและจัดแสดงให้มีความเชื่อมโยงกับนิทรรศการ ที่ 4 
“การเดินทางของชีวิตและเวลา” 

 เวลากับสังคมและประเทศชาติ 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

ที ่ เรื่อง/เนื้อหา แนวทางการจัดแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ใช้ไดคัท (di-cut) / โปรเจคเตอร์ /โมเดล หรือน าเสนอด้วย
เทคนิคอ่ืนที่ดีกว่า เพ่ือน าเสนอ TimeLine การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  ยุคสมัย วิทยาการด้านต่าง ๆ และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  
 

หรือสามารถน าเสนอรูปแบบอื่นที่ดีกว่า 

13. การส่งมอบงาน 200 วัน นับจากวันที่ท าสัญญา 

14. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็น 5 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1  ก าหนดจ่ายให้ในอัตรา 10% ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 

1. ปิดกั้นพ้ืนที่ และป้องกันฝุ่น พร้อมติดป้ายแสดงการด าเนินการ 
2. รื้อถอนนิทรรศการเดิม 
3. เตรียมพื้นท่ี 
4. รายงานการศึกษาและสาระทางวิชาการ  
5. รูปแบบและเทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ 
6. แบบทัศนียภาพ (Perspective) ของนิทรรศการครอบคลุมทุกส่วนที่จัดแสดง 
7. แบบแปลนเบื้องต้นการจัดวางนิทรรศการแปลนฝ้าเพดาน แปลนพ้ืน แปลนไฟฟ้า แปลน

ระบบปรับอากาศ 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 2  ก าหนดจ่ายให้ในอัตรา 15% ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
1. งานพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ พร้อมรูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

2. แบบแปลนละเอียดของนิทรรศการ แบบชิ้นงานและรายละเอียดการออกแบบตกแต่ง
ก่อสร้างทั้งหมด พร้อมตัวอย่างวัสดุ 

3. แบบงานระบบไฟฟ้าพร้อมตารางโหลด ระบบความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด และ
ระบบเสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ  

4. ตีผังของนิทรรศการ 
5. รายการครุภัณฑ์ 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 3  ก าหนดจ่ายให้ในอัตรา 35% ของค่าจ้างทั้งสิ้น  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
1. ติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้า 
2. เดินท่อร้อยสายวิศวกรรมระบบ 
3. งานโครงสร้างนิทรรศการ งานผนังฝ้าเพดาน และงานปรับพ้ืน  
4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบนิทรรศการทั้งหมด 
5. งานเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเสียงตามสายกับระบบเดิมที่มีอยู่ 
6. งานระบบปรับอากาศ 
7. งานแบบกราฟฟิก 
8. งานสคริปต์ค าบรรยายพร้อมแปล 
9. งาน Demo สื่อประสม 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 4  ก าหนดจ่ายให้ในอัตรา 30% ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
1. งานระบบไฟฟ้าและระบบอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
2. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
3. ส่งมอบครุภัณฑ์ท่ีใช้ประกอบนิทรรศการทั้งหมด 
4. ผลิตและติดตั้งชิ้นงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ Hardware, Software/สื่อประสม 
5. งานสี งานปิดผิว งาน Finishing ติดตั้งงานพ้ืนทั้งหมด  
6. ผลิตและติดตั้งกราฟฟิก 
7. ทดสอบระบบการจัดแสดงทั้งหมด และเปิดให้บริการ 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน 165 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 5  ก าหนดจ่ายให้ในอัตรา 10% ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
1. ส่งเอกสารคู่มือนิทรรศการ คู่มือการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในนิทรรศการ ทะเบียนวัตถุ

นิทรรศการ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
2. จัดช่างเทคนิคประจ านิทรรศการหลังเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชยัพร จารยโ์พธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมไชย ปัญจวฒัน์) (นายสุรวฒิุ สงสะนะ ) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวณฐัชยา สมสงวนสิทธ์ิ)  (นายปิยะกลัป์ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ  
(นายดิษพล มาตุอ าพนัวงศ)์  

 

3. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ านิทรรศการ 
4. ส่งรหัสต้นฉบับ (Source Code) รูปภาพ  สื่อประสม รวม Software ที่ใช้ในนิทรรศการ   

ในรูปแบบไฟล์ลงใน DVD  
5. ส่งแบบรูปรายละเอียดของนิทรรศการ พร้อมไฟล์ทั้งหมด (As-Built) 
6. งานท าความสะอาดภายในนิทรรศการ และพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
โดยก าหนดส่งมอบงานภายใน 200 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

15. เงื่อนไขส าหรับผู้รับจ้าง 
15.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
15.2 ผู้ว่าจ้างจะไม่พิจารณาข้อเสนองานที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ก าหนด  และอาจยกเลิกการตัดสิน  หากไม่มี

ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติถูกต้อง 
15.3 หากผู้รับจ้างไม่เข้าท าสัญญาตามเวลาที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายรวมทั้ง

พิจารณาให้เป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบราชการ 
15.4 ก่อนเริ่มเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องปิดกั้นสถานที่ให้มิดชิดและปลอดภัย 
15.5 ผู้รับจ้างสามารถเข้าด าเนินการก่อสร้างนิทรรศการได้ทุกวันท าการ แต่ต้องท าหนังสือขออนุญาต เข้า

พ้ืนที่พร้อมส่งตารางการเข้าท างานและรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อน ทั้ งนี้  หากเป็น
วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือนอกเวลาราชการ ให้ท าหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างล่วงหน้า  

15.6 การส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ หลังจากสร้างเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่ผู้รับจ้างต้อง
จัดส่งมีดังนี้ 

15.6.1 รูปรายละเอียดการจัดท านิทรรศการ (As-Built)  ขนาดไม่น้อยกว่า A3 จ านวน 9 ชุด          
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

- แบบแปลนการจัดวางในพ้ืนที่ติดตั้งโดยรวม แปลนฝ้าเพดาน แปลนพ้ืน  
- แบบระบบไฟฟ้า แบบงานระบบกลไก ระบบความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ

เสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ และมัลติมีเดียของ
นิทรรศการและที่เก่ียวข้อง 

- แบบรูปรายละเอียดการออกแบบตกแต่งจัดสร้างและติดตั้งนิทรรศการในแต่ละส่วน 
15.6.2 รายการรายละเอียด (Specification) ประกอบแบบตามข้อ 15.6.1 จ านวน 12 ชุด  
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
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15.6.3 คู่มือการใช้งาน การดูแลบ ารุงรักษา และวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาท่ีจ าเป็น 
15.6.4 รายละเอียดเฉพาะของเนื้อหาทางวิชาการของชิ้นงานนิทรรศการ 
15.6.5 แผ่น DVD ประกอบข้อมูล ดังนี้ 

- แบบตามข้อ 15.6.1 
- ไฟล์ข้อมูลตามข้อ 15.6.2, 15.6.3 และ 15.6.4 โดยใช้โปรแกรมไม่ต่ ากว่า MS Office 2007 
- รหัสต้นฉบับ (Source Code) รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย รวม Software ที่ใช้ในนิทรรศการ 
- ภาพกราฟฟิกประกอบนิทรรศการ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator (AI) หรือ      
   โปรแกรมอ่ืนที่เป็น Raw File ไฟล์รูปภาพทั่วไป และไฟล์แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

15.6.6 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการรับประกันครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น าส่ง หรือ           
ที่ติดตั้งประกอบชิ้นงาน 

15.7 ค่าปรับในกรณีผู้รับจ้างด าเนินงานไม่ถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในเวลาที่สัญญา
ก าหนดในแต่ละงวด ก าหนดการปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา โดย
ระยะเวลาการปรับจะเริ่มนับถัดจากวันก าหนดให้ส่งมอบหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา แล้วแต่
กรณ ีไปจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

15.8 ผู้รับจ้างต้องประกันความช ารุดบกพร่องของนิทรรศการที่จัดสร้างภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจาก
วันที่ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ          
ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง โดยภาระค่าใช้จ่ายเป็นของ 
ผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือละเลย หรือจงใจที่จะไม่กระท าการใด ๆ หลังจากได้             
รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการเพ่ือให้นิทรรศการใช้งานได้สมบูรณ์ดังเดิม และหักเงินหลักประกัน
สัญญาตามจ านวนที่จ่ายให้เอกชนผู้รับจ้างซ่อมแซมแทน 

16. ครุภัณฑ์นิทรรศการ 
ครุภัณฑ์ซึ่งมีจ านวนและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด 7 รายการ ดังนี้ 

16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  แบบ 4 แกนประมวลผล (4 Core)  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) แบบ SATA III หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
 500 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
- รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- รองรับการใช้งานระบบเสียง 
- มีเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA 
- มี Keyboard และ Mouse 

16.2 ระบบทัชสกรีน (Touch Screen) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด   
16.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  แบบ 4 แกนประมวลผล (4 Core)  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) แบบ SATA III หรือดีกว่า  ขนาดความจุ              

ไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
- รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- รองรับการใช้งานระบบเสียง 
- มีเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA 
- มี Keyboard และ Mouse 

16.2.2 จอทัชสกรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 
- รองรับการใช้งานจุดสัมผัสพร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 จุด 
- มีการทัช (Touch) ที่แม่นย า และไม่ต้องใช้แรงกดมาก 
- ใช้งานโดยการเสียบสาย USB และสามารถใช้งานได้ทันที (Plug and Play) 
- เทคโนโลยีการสัมผัสเป็นเทคโนโลยีอินฟราเรด คงทนต่อการสัมผัส 
- มี Software ระบบการใช้งานทัชสกรีน 
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16.3 ล าโพงมีภาคขยายเสียงในตัว จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง   
- มีค่าความต้านทาน 8 โอห์ม 
- ส่วนประกอบเสียงต่ ามีขนาดไม่ต่ ากว่า 5 นิ้ว 
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง 

16.4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จ านวน               
ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง   
- เป็นเครื่องฉายภาพระบบ LCD หรือ DLP 
- มีความสว่างไม่ต่ ากว่า 3,000 ลูเมน ( ANSI Lumens ) 
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,024 x 786 (XGA) จุด  
- อัตราส่วนความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 5,000 : 1  
- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์และสัญญาณวิดีโอได้     
- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI 
- มีรีโมทควบคุมการท างานของเครื่อง 
- ใช้ระบบไฟ  220 VAC 50 Hz 
- รับประกันเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ,หลอดภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง พร้อมอะไหล่
 หลอดภาพจ านวน 3 หลอด 

16.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- เป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว  16:9 
- ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า Full HD (1,920 x 1,080) 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Back Light  
- มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพและเสียง 
- มีช่องเสียบสัญญาณแบบอนาล็อก 

16.6 VR และชุดอุปกรณ์(สายชาร์ต หูฟัง และอุปกรณ์ท าความสะอาด) จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด 
- เป็นแว่นสามมิติทีม่ี CPU ในตัว และมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 80 Hz 
- สายคาดหัวออกแบบเพื่อรองรับน้ าหนักได้ดี  
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16.7 ระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด เป็นชุดระบบกล้องวงจรปิดรวมอุปกรณ์และติดตั้ง ประกอบด้วย 
16.7.1 เครื่องบันทึกและควบคุม 1 เครื่อง 

- เป็นเครื่องบันทึกภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280x720P รองรับกล้องได้จ านวน         
ไม่น้อยกว่า 8  ตัว 

- มีฮาร์ดดิสก์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 TB สามารถรองรับฮาร์ดดิสก์ SATA สูงสุดได้ 4 TB 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์และมีระบบออนไลน์ 

16.7.2 กล้องวงจรปิด 8 ตัว 
- เป็นกล้องสีอินฟาเรดใช้เลนส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านพิกเซล (1280x720P) 
- สามารถรับแสงต่ าสุดได้ไม่เกิน 0.01 Lux 

16.7.3 จอมอนิเตอร์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 1 เครื่อง 
- เป็นจอมอนิเตอร์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า  20 นิ้ว  
- มีช่องเสียบสัญญาณท้ังแบบอนาล็อกและดิจิทัล 
- ใช้ระบบไฟ  220 VAC 50/60 Hz 

 


