ข้อกำหนดด้ำนคุณสมบัติเบื้องต้นและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
จ้ำงจัดทำโครงกำรคำรำวำนวิทยำศำสตร์ อพวช. สำยอำชีพ
(พัฒนำและผลิตชุดนิทรรศกำร)
๑. ผลงำน
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ที่มีผลงานการผลิตนิทรรศการ สาหรับในพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ ที่ ดาเนินการ
แล้วเสร็จมาไม่เกิน ๕ (ห้า) ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ในวงเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้านบาทถ้วน) โดย
ผลงานข้ า งต้ น ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น สั ญ ญาจ้ า งฉบั บ เดี ย วและเป็น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศที่ อพวช. เชื่อถือ
กรณี มูลค่าของผลงานเป็นเงินตราต่างประเทศ จะคานวณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท โดยถือราคาขาย
ของเงินสกุลนั้น ๆ ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคา
๒. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก
๑) การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ อพวช. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
๒) การพิจารณาผู้ชนะการยื่ นข้อเสนอ อพวช. จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิ ทธิภาพต่อราคา (Price
Performance) พิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ (๓๐%) คะแนนรวมเท่ากับ ๑๐๐
คะแนน (วิธีการค้านวณน้าหนักตามระบบ e-GP)
(๒) ข้อเสนอทางด้ า นเทคนิค ก้า หนดน้า หนักเท่า กับร้ อ ยละ ๗๐ (๗๐%) คะแนนรวมเท่า กับ ๑๐๐
คะแนน โดยมีหัวข้อในการพิจารณาดังนี
ก. แนวความคิดและการดาเนินงาน ๕๐ (ห้าสิบ) คะแนน แบ่งหัวข้อพิจารณา ดังนี้
(ก.๑) ความเข้าใจและความครบถ้วนของงาน ตามขอบเขตงานจ้างนี้
(ก.๒) แนวความคิดภาพรวมการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม การสร้าง
บรรยากาศโดยรวมและการใช้พื้นที่
(ก.๓) กลยุทธ์การสื่อสารสาระ แนวการเดินเรื่อง แนวทางการนาเสนอ ทั้งในภาพรวม
และการจั ด แสดงส่ ว นย่ อ ย โดยน าเสนอทั้ ง ข้ อ เขี ย น แบบรู ป เบื้ อ งต้ น และทั ศ นี ย ภาพ
(Perspective)
(ก.๔) การสร้างจุดเด่น (Highlight) ของการจัดแสดงในแต่ละแกลลอรี่
(ก.๕) ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ (Creative) ในการสื่อสารสาระกับผู้ชม การกระตุ้น
สร้างความสนใจ การเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงนิทรรศการ
(ก.๖) ข้อเสนอ แนวคิดหรือระบุรายละเอียดคุณลักษณะของโครงสร้าง วัสดุและอุปกรณ์
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ที่แสดงถึงการมีคุณภาพดี การดูแลรักษาต่าและมีความปลอดภัยสาหรับผู้ชมอย่างชัดเจน
ข. การจัดการโครงการ ๒๐ (ยี่สิบ) คะแนน มีหัวข้อพิจารณา ดังนี้
(ข.๑) การจัดโครงสร้างของงาน และการจัดปริมาณแรงงานของผู้ ทางานที่ส อดคล้ อ งกับ
ลักษณะงานที่กาหนด
(ข.๒) แผนปฏิบัติงาน การจัดลาดับขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตลอดโครงการ
การพัฒนาแบบรูป จัดสร้างนิทรรศการ การติดตั้ง -ทดสอบ การตกแต่ง การควบคุม กาหนด
แล้วเสร็จ กาหนดการส่งมอบงาน
ค. ประสบการณ์และผลงาน ๑๐ (สิบ) คะแนน มีหัวข้อพิจารณา ดังนี้
(ค.6) ผลงานด้านการออกแบบหรือจัดสร้างชิ้นงานนิทรรศการของนิติบุคคล โดยเป็นผลงาน
แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ (สิบ) ปี นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอ
(ค.๒) คุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ร่วม
ดาเนินงาน
ง. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ (ยี่สิบ) คะแนน มีหัวข้อพิจารณา ดังนี้
(ง.๑) นาเสนอรูปแบบชิ่นงาน โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่สะดวกต่อการติดตั้ง รื้อถอน และขน
ย้ายในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
๓.

กำรจัดทำข้อเสนอโครงกำร
ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทารายละเอียดแนวความคิดที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์เ
เป้าหมายของโครงการฯ และมีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะดาเนินการพัฒนาจัดทาโครงการดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยข้อเสนอโครงการอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
๑) นาเสนอแนวความคิด หลักการ เหตุผล โดยรวมของโครงการฯ นี้
๒) ข้อเสนอที่ครอบคลุมสอดคล้องกับขอบเขตงานจ้างโครงการฯ นี้
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายต้องนาเสนอทางด้านเทคนิคข้างต้น มายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลาและสถานที่กาหนด และต้องมานาเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด ซึ่งมีระยะเวลานาเสนอ ไม่เกินรายละ
๖๐ (หกสิบ) นาที โดยรูปแบบและอุปกรณืเครื่องมือการนาเสนอขึ้นอยู่กับผู้เสนอกาหนดและดาเนินการจัดหามาเอง
เช่น computer presentation จอรับภาพ ระบบมัลติมีเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดลาดับและวันที่นาเสนอข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาฯ จะถือตามลาดับก่อนหลัง ที่ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายได้นา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคมายื่นไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เป็นสาคัญ
ในการพิจารณาคัดเลือก อพวช. จะพิจารณาเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นประโยชน์ต่อ อพวช. ซึ่งได้คะแนนน้าหนักรวมในข้อ ๒ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ที่
มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนน้าหนักรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา
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๔.

กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฏหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๕.

สถำนที่ติดต่อเพื่อขอทรำบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอ ข้อวิจำรณ์ หรือแสดงควำมคิดเห็น
สถานที่ติดต่อ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์
๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ หรือ ๑๘๕๙
โทรสาร
๐ ๒๕๕๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐
เว็บไซต์
www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th
e-mail
procure@nsm.or.th
ผู้ประกอบการสามารถแสดงความเห็นมายังหน่วยงานได้โดยตรงโดยเปิดเผย
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