
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
                    เพ่ือการศึกษา เอกมัย 
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ส านักงาน กศน.  ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  

 

  2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    8,500,000 บาท 
 

   3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง )   19  พฤศจิกายน  2558 
       เป็นเงิน       8,500,000 บาท           ราคา/หน่วย    (ถ้ามี)..........................................................บาท  

 

   3.1 ค่าปรับพ้ืนที่ ขนาด 600 ตารางเมตร (สีผนัง เพดาน เสา ไฟส่องสว่าง ปลั๊กไฟ)  ประมาณ 120,000 บาท 

3.2 ค่าออกแบบ ตกแต่งพ้ืนที่ ประมาณ 50,000 บาท 

3.3 ค่าเช่าสิ่งแสดง ค่าขนส่งจากต่างประเทศ ติดตั้ง ทดสอบ และรื้อถอน  ประมาณ  6,700,000 บาท 

3.4 ค่าอาร์ตเวิร์คและค่าจัดท าสคริปต์ (ค าบรรยายไทย) ประมาณ 100,000 บาท 

3.5 ค่าตกแต่งสถานที่ (ผนัง พื้น ป้ายชื่อ) ประมาณ 200,000 บาท 

3.6 ค่าเอกสารประกอบนิทรรศการ ประมาณ 30,000 บาท 

 เอกสารประชาสัมพันธ์ 4สี ขนาด A4 จ านวน 10,000 แผ่น 

3.7 ค่าบริหารจัดการ (ควบคุมงาน ประสานงาน ขนย้าย ภาษี) ประมาณ 1,250,000 บาท 

3.8 ค่ารื้อถอน ประมาณ 50,000 บาท  
 

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
       1. บริษัท บริษัทแอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จ ากัด 
       2. บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากัด 

       3. บริษัท เจ้าของ จ ากัด 
   

   5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
   5.1  นายชัยพร       จารยโ์พธิ์        นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
   5.2  นายสุรศักดิ์     ทานะปัทม์       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ          กรรมการ  
   5.3  นายเกรียงไกร  อดิศักดิ์อัญชลี   วิศวกรปฏิบัติการ                              กรรมการ 
   5.4  นายปรินทร์     ทานะวงศ์        นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ                  กรรมการและเลขานุการ 

 

http://www.amnh.org/global-business-development/traveling-exhibitions/beyond-planet-earth
http://www.scitech.org.au/exhibition-rental
http://www.scitech.org.au/exhibition-rental
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  

ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคล่ือนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เอกมัย 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

------------------------- 
1. ความเป็นมา 

 จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงศึกษาธิการ ในแนวคิด
วิทยาศาสตร์นําชาติยั่งยืน ด้วยการจัดนิทรรศการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ซ่ึงจัดแสดง ณ บริเวณช้ัน 1 
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติเป็นหน่วยงานดําเนินการจัดหาและติดตั้งนิทรรศการ มีระยะเวลาในการจัดแสดงตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2557 - เดือนเมษายน 2559 จากนั้นจะทําการร้ือถอนนิทรรศการดังกล่าวออกจากพ้ืนท่ี ทําให้เกิดพ้ืนท่ีว่าง
ประมาณ 600 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นส่วนให้บริการด้านหน้าของอาคาร อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าชม
นิทรรศการและภาพลักษณ์โดยรวมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จึงจําเป็นต้องจัดหานิทรรศการอ่ืนเข้ามา
ทดแทน และเพ่ือสร้างความน่าสนใจหรือดึงดูดผู้เข้าชมให้ได้มากท่ีสุด การจัดแสดงนิทรรศการเคล่ือนท่ี         
จากต่างประเทศท่ีมีความโดดเด่น มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและมีรูปแบบการนําเสนอ     
ท่ีหลากหลาย จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทรรศการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ              
ท่ีให้ท้ังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นและ          
ความสนุกสนานจากประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเติบโต       
เป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือนักดาราศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย  
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับดาราศาสตร์และอวกาศแก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
 2.2 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชน 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 พ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการประมาณ 600 ตารางเมตร  
  3.1.2 ระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการไม่น้อยกว่า 180 วัน  
  3.1.3 ผู้เข้าชมนิทรรศการประมาณ 200,000 คน   
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 3.2 เชิงคุณภาพ   
  3.2.1 นิทรรศการมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ทันสมัย ใช้ส่ือการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ    
ท่ีเน้นผู้ชมมีส่วนร่วม สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิด   
การคิดวิเคราะห์ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.2.2 ขอบเขตเนื้อหาสาระ เน้นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์และ
อวกาศท่ีทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีเสริมกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
4. พ้ืนที่จัดแสดง 
 จัดแสดงบริเวณช้ัน 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
พ้ืนท่ีประมาณ 600 ตารางเมตร  
5. งบประมาณ  

 8,500,000 บาท 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

จัดแสดงไม่น้อยกว่า 180 วัน (ไม่รวมระยะเวลาติดตั้งและร้ือถอน) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
8. ลิขสิทธิ์ของนิทรรศการ 

 ผู้รับจ้างต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธ์ิอนุญาตให้นํานิทรรศการมาจัดแสดง       
ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษามีสิทธิเก็บ       
ค่าเข้าชมได้ตามอัตราท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากําหนด 
9. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา  
 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 9.1 เป็นนิติบุคคล มีอาชีพผลิตนิทรรศการ หรือรับจ้างทํานิทรรศการ หรือให้เช่านิทรรศการ หรือกิจการ
อย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 9.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 9.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือได้รับความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย               
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 9.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 9.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

9.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 9.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน       
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 9.9 มีบุคลากรท่ีมีวิชาชีพโดยตรงเก่ียวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร มัณฑนากร  
ช่างเทคนิคต่าง ๆ นักแปลภาษา เป็นต้น 
10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและข้ันตอนการตัดสิน 

 10.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
 10.2 สํานักงาน กศน. สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาท่ีจัดทําข้อเสนอเทคนิค                   
ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม หรือไม่ตรงกับรายละเอียดของขอบเขตของงานจ้าง 
 10.3 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะต้องระบุรายละเอียดท่ีจะดําเนินการอย่างชัดเจน 
 10 .4  การตัด สิน สํานักงาน กศน.  จะใ ช้ห ลักเกณฑ์การประเ มินค่ าประสิท ธิภาพต่อราคา                           
(Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวมโดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลัก และน้ําหนักท่ีกําหนด 
2 ปัจจัย โดยให้น้ําหนักท้ังหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้ 
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(1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 30 
(2) คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 70 โดย 

ก. เนื้อหาสาระทางวิชาการ  20  คะแนน 
 (1) เนื้อหาสาระครบถ้วนตามท่ีกําหนด 10  คะแนน 
 (2) ความถูกต้องทางวิชาการ 10   คะแนน 

ข. รูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง  30  คะแนน 
 (1) รูปแบบการจัดแสดงมีความสวยงาม ตื่นเต้นเร้าใจ 5 คะแนน 
 (2) ใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอทันสมัย 10 คะแนน 
 (3) มีส่ิงแสดงท่ีผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ 10 คะแนน 
 (4) วัสดุท่ีใช้มีคุณภาพ คงทนและมีความปลอดภัยสําหรับผู้ชม 5 คะแนน 

ค. ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคาและทีมงาน  10  คะแนน 
 (1) ผลงานของผู้เสนอราคา 5 คะแนน 
 (2) ความพร้อมของบุคลากรด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการจัด   

    นิทรรศการและบริการหลังการเปิดแสดง 
5 คะแนน 

ง. แผนงานและแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 5 คะแนน 
จ. ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 5 คะแนน 

11. รายละเอียดการจัดทําข้อเสนอ 

 ผู้ เสนอราคาต้องจัดทําข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา โดยข้อเสนอด้านเทคนิค  
ประกอบด้วย 

 11.1 รายละเอียดของบริษัท ประสบการณ์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 11.2 สาระวิชาการ 
 11.3 รูปแบบการจัดแสดงตามขอบเขตท่ีกําหนด เช่น รูปแบบส่ิงแสดง ผังการจัดแสดงนิทรรศการ     

การตกแต่งพ้ืนท่ี และเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นคู่มือชมนิทรรศการ 
 11.4 แผนการดําเนินงาน ซ่ึงควรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดแสดง  เช่น การเตรียมพ้ืนท่ี    

การขนย้าย การติดตั้ง การทดสอบการใช้งาน การฝึกเจ้าหน้าท่ี การร้ือถอนและทําความสะอาด 
 11.5 เงื่อนไขการดูแลรักษา และซ่อมบํารุง 
 11.6 ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 
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12. ขอบเขตสาระทางวิชาการและรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 

12.1 ความต้องการท่ัวไป 
  12.1.1 เป็นนิทรรศการท่ีจัดแสดงภายในอาคาร มีพ้ืนท่ีจัดแสดงประมาณ 600 ตารางเมตร            

มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการจัดแสดงนิทรรศการเป็นสัดส่วน รวมท้ังการตกแต่งท่ีสวยงามและดึงดูดใจผู้ชม 
    12.1.2 นิทรรศการมีโครงสร้างและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม ใช้วัสดุท่ีมีความแข็งแรง

ทนทาน สามารถรองรับการใช้บริการจากผู้ชมเป็นจํานวนมากได้ 
          12.1.3 การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับดาราศาสตร์และเทคโนโลยี

อวกาศท่ีมีความทันสมัย ประกอบด้วยส่ิงแสดงท่ีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้ชม และสามารถ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมได้ 

    12.1.4 การจัดแสดงนิทรรศการแต่ละส่วน ดําเนินการตามข้อกําหนดได้ครบถ้วน ท้ังนี้สามารถ
ปรับลักษณะการจัดแสดงให้เหมาะสมกับแนวคิดท่ีต้องการ 

      12.1.5 มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ีสําหรับการจัดแสดงเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ พ้ืนท่ีใช้สอย, พ้ืนท่ี
พักคอยสําหรับผู้ชมและพ้ืนท่ีสําหรับเจ้าหน้าท่ีประจํานิทรรศการ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ การจัดสรร
พ้ืนท่ีจะต้องหลีกเล่ียงการสร้างมุมอับท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

  12.1.6 มีการจัดฝึกเจ้าหน้าท่ีประจํานิทรรศการและช่างเทคนิคท่ีเก่ียวข้องก่อนเปิดให้บริการ
พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน 

  12.1.7 มีการตรวจสอบและบํารุงรักษานิทรรศการให้พร้อมใช้บริการอยู่ เสมออย่างน้อย        
ทุก 15 วัน ท้ังนี้ หากนิทรรศการมีความเสียหาย ชํารุด ต้องแก้ไขให้ใช้บริการได้ภายใน 5 วัน 

    12.1.8 การจัดแสดงนิทรรศการจะต้องสามารถให้บริการแก่ผู้ชมท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
โดยมีการจัดทําคําบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามความเหมาะสมของแต่ละช้ินงานท่ีจัดแสดง 

   12.1.9 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นคู่มือชมนิทรรศการ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 
จํานวน 10,000 แผ่น 

12.2 สาระสําคัญของนิทรรศการ 
  นิทรรศการท่ีจะนํามาจัดแสดงต้องเป็นนิทรรศการท่ีผลิตในต่างประเทศ เป็นนิทรรศการท่ีมี

คุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยเน้นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
การสํารวจอวกาศ  รวมถึงความพยายามของมนุษย์ในการสํารวจอวกาศ มีรูปแบบการนําเสนอหลากหลายและ
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้กับผู้ชมผ่านสองมือ (hands-on) ร่างกาย (body-on) และความคิด (mind-on)  
ท้ังนี้ ผู้ชมจะได้รับท้ังเนื้อหาสาระ ความรู้ และความบันเทิง 
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ภายในนิทรรศการต้องประกอบด้วยการจัดแสดงอย่างน้อย 8 เร่ือง จากเร่ืองต่อไปนี้ 
1) การเคล่ือนท่ีในอวกาศ/การใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีบังคับโดยมนุษย์ (Manned Maneuvering Unit) 
2) สภาวะสุญญากาศในอวกาศ 
3) มวลและน้ําหนักของวัตถุเม่ืออยู่บนดาวเคราะห์ท่ีมีแรงโน้มถ่วงแตกต่างกัน 
4) หุ่นยนต์จําลองการสํารวจดาวเคราะห์ หรือดวงจันทร์ ท่ีผู้ชมสามารถบังคับให้เคล่ือนท่ีสํารวจได้จริง 
5) การปล่อยจรวด/กระสวยอวกาศ 
6) การลงจอดของกระสวยอวกาศ 
7) ระนาบของดวงดาวและการมองเห็น/ตําแหน่งของดวงดาวในกลุ่มดาวต่าง ๆ (Star Positions) 
8) สัมผัสดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ/ข้อมูลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
9) การสํารวจดาวเคราะห์/การเก็บตัวอย่างเพ่ือนําไปวิเคราะห์ เช่น ดาวอังคาร ดวงจันทร์ 
10) มองโลกจากอวกาศ 
11) วิถีการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เช่น การหมุนรอบตัวเองของโลก และการหมุนรอบ

ดวงอาทิตย์ 
12) การเตรียมตัวของมนุษย์ในการอยู่บนโลกต่อไปหรือการย้ายไปยังดาวเคราะห์ดวงอ่ืน 
13) ห้วงอวกาศจําลอง 4 มิติ  (Virtual Space) ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในห้วงอวกาศ 
14) จําลองการเดิน/กระโดดบนดวงจันทร์ หรือ ดาวอังคาร หรือดาวเคราะห์ดวงอ่ืน 
15) ภารกิจของ “Curiosity” บนดาวอังคาร 
16) การคัดสรรผู้ท่ีเหมาะสมสําหรับการเดินทางไปอวกาศ/การเตรียมพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและ

จิตใจ เพ่ือการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศ 
17) การออกแบบยานอวกาศ/พาหนะ ท่ีเหมาะสมกับสภาพในอวกาศ 
18) การเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างโลกกับดาวอังคาร 
19) การสํารวจวัตถุนอกระบบสุริยะ/ดาวเคราะห์คล้ายโลก/exoplanet 
20) เทคโนโลยีการสํารวจอวกาศ 
21) อาหารอวกาศ 
22) ขยะอวกาศ  

12.3 เทคนิคและลักษณะการจัดแสดง เช่น  
1) หุ่นจําลอง (Model) 
2) วัตถุ/อุปกรณ์ของจริง (Real objects) 
3) Video หรือ ภาพยนตร์  
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4) Virtual System 
5) Animation 
6) Interactive Multimedia (Interactive Surface, Interactive Displays, 3D Interactive 

Virtual, Multitouch Table) 
7) Mechanical Model 
8) Computer Kiosk 
9) Magic Vision 
10) Diorama 
11) Hydraulic Synchronize 
12) Simulator 
13) Light & Sound System Effect 
14) Mapping 
15) ศิลปะเชิง 3 มิติ หรือศิลปะลวงตา 
16) ภาพกราฟฟิก 

13. การส่งมอบงาน  330 วัน 

งวดท่ี 1  
 

เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการจัดส่งแผนการดําเนินงานอย่างละเอียด แบบผังการจัดแสดง และ
ดําเนินการปรับพ้ืนท่ีภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 2 
 

เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการประกอบ ติดตั้งนิทรรศการและตกแต่งบริเวณเสร็จเรียบร้อย  
ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 3  
 

เม่ือผู้รับจ้างจัดส่งคู่มือชมนิทรรศการ  ฝึกเจ้าหน้าท่ี  ดําเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเหลือท้ังหมด  
ทดสอบระบบการจัดแสดงและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกระบบ และเปิดให้บริการ ภายใน 
140 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา  

งวดท่ี 4  
 

เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการเปิดให้บริการเป็นเวลา 180 วัน และร้ือถอนนิทรรศการ เก็บ     
ทําความสะอาด ส่งคืนพ้ืนท่ีในสภาพเรียบร้อยให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 330 วัน นับจากวันลงนาม   
ในสัญญา 

14. การจ่ายเงิน 

งวดท่ี 1 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 20 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 
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งวดท่ี 2 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับถูกต้อง 
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 40 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 

งวดท่ี 3 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับถูกต้อง 
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 30 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 

งวดท่ี 4 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 4 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับถูกต้อง 
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 

15. เงื่อนไขสําหรับผู้รับจ้าง 

 15.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดต่าง ๆ ของสํานักงาน กศน. 
 15.2 ผู้ว่าจ้างอาจไม่พิจารณาข้อเสนองานท่ีปฏิบัติผิดเงื่อนไขท่ีกําหนดและอาจยกเลิกการตัดสิน 
หากไม่มีผู้รับจ้างท่ีปฏิบัติถูกต้อง 
 15.3 ผู้ได้รับการพิจารณาต้องเข้าทําสัญญากับผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยวางหลักประกัน
สัญญาตามระเบียบราชการ 
 15.4 หากผู้ได้รับการพิจารณาไม่เข้าทําสัญญาตามเวลาท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. มีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย รวมท้ังพิจารณาให้เป็นผู้ละท้ิงงานตามระเบียบของราชการ 
 15.5 เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับช้ินงานนิทรรศการในส่วนท่ีผู้รับจ้างต้องจัดส่งหลังจากการติดตั้ง    
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย  
  - คู่มือการใช้งาน การดูแลบํารุงรักษานิทรรศการ จัดทําเป็นภาษาไทย จํานวน 10 เล่ม 
  - เอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นคู่มือชมนิทรรศการ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 จํานวน 
10,000 แผ่น 

15.6 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของนิทรรศการในระหว่างท่ีจัดแสดง โดยผู้รับจ้าง                
ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง โดยเป็น
ภาระของผู้รับจ้างเองท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่กระทําการใด ๆ หลังจากได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการ
เพ่ือให้นิทรรศการสามารถใช้การได้สมบูรณ์ดังเดิม และหักเงินหลักประกันสัญญาเท่าท่ีจ่ายให้แก่เอกชน                 
ผู้รับจ้างซ่อมแซมแทน 

 


