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ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน 
กำรจัดจ้ำงผู้ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำร World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส ์

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

งาน The World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดข้ึนประจ าทุก 5 ปี ภายใต้การก ากับ
ดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition, (BIE) ) อัน
ถือเป็นพันธกิจของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของการเข้าร่วมงานทุกครั้งที่ผ่านมา ในปี 2020 สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 รวมระยะเวลาแสดงงานทั้งสิ้น 6 เดือน การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประเทศไทย
ต้องคัดเลือกและจองพื้นที่เพื่อท าการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย รวมทั้งท าการออกแบบ ก่อสร้างและ
ตกแต่ง ติดตั้งช้ินงานและจัดแสดงงานนิทรรศการ รวมถึงบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทยระหว่างการ
แสดง ตลอดจนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและส่งคืนพื้นที่ให้กับผู้จัดงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เจ้าภาพได้ก าหนดหัวข้อหลัก (Theme) 
ของการจัดงานครั้งนี้ คือ “CONNECTING MIND CREATING THE FUTURE” หรือ "เช่ือมความคิด สร้าง
อนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเหมือนสัญญาณที่จะส่งต่อให้ทุกคนร่วมใจกันพัฒนาโลก เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป อีกทั้งเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคองค์กร และภูมิศาสตร ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการอันหลากหลายของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการน าเสนอนวัตกรรม 
ประชาสัมพันธ์ประเทศ  

โดยแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่  
- โอกาส (Opportunity)  
- การขับเคลื่อน (Mobility)  
- ความยั่งยืน (Sustainability)  
การจัดงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้า

ด้วยการเช่ือมโยงระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศต่าง ๆ และความพยายามมุ่งสร้างอนาคตที่ดีกว่า ซึ่งจะเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการน าเสนอเกี่ยวกับนโยบายการน าประเทศไปสู่ Digital Thailand และเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการมีบทบาทบนเวทีโลก รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสร้างสรรค์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับนานาประเทศอีกด้วย 

นอกจากนี้ World Expo 2020 Dubai มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของโลกจากนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้แก่กลุ่มประชากรใน
พื้นที่จัดงานและประเทศใกล้เคียง เป็นนิทรรศการแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างแบบไร้พรมแดนของ
ประชาคมโลก ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและการจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และนโยบาย Thailand 4.0 



2 

ตลอดระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ 6 เดือน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าภาพคาดว่าจะมี
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั่วโลก และองค์กรระหว่างประเทศ จ านวน 200 ราย หรือประมาณ 25 ล้านคนเข้า
ร่วมงาน โดยส านักงานฯ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1.7 ล้านคน หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 7 ของจ านวนผู้เข้าชมงานทั้งหมดจากประเทศเจ้าภาพ 

 
2.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ   

การเข้าร่วมงาน World Expo ของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ในแต่ละครั้ง ผลที่ได้รับจากการ
ร่วมงานเป็นคุณค่าอเนกอนันต์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้

2.1 กำรแสดงศักยภำพควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.1 เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

พัฒนาสร้างสรรค์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับนานาประเทศ 
2.1.2 แสดงให้นานาประเทศตระหนักและเช่ือมั่นในศักยภาพการพัฒนาด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ  ของประเทศไทย เช่น ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาค
ก าลังคนในฐานะประเทศศูนย์กลางทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 

2.2 กำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของประเทศ 
2.2.1 งาน World Expo 2020 Dubai  จะเป็นเวที โลก ที่ประเทศไทยจะได้ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยต่อประชาคมโลก ตามสาระส าคัญที่
น าเสนอ 

2.2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยภายใต้กระแสการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ คน
ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ต่อยอดจากฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาดั้งเดิมได้
อย่างสอดคล้องลงตัว อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นทางเลือกของการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า 

2.3 ภำคธุรกิจ กำรลงทุน และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
2.3.1   แสดงศักยภาพ และบทบาทของประเทศไทยในด้านธุรกิจ การลงทุน และการค้าระหว่าง

ประเทศในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
2.3.2   ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการลงทุน และการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมจากนักธุรกิจทั่วโลก 

ท าให้เกิดการเข้ามาลงทุน หรือ ร่วมลงทุน หรือ การตั้งฐานการลงทุนในประเทศ ทั้งภาค
เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 

2.4 ด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 
แสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับโลก สอดแทรกผ่านนิทรรศการใน

อาคารแสดงประเทศไทย ให้ประชาคมโลกเห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามที่หลากหลาย 
มีศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ล้ าค่า อันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีภูมิปัญญาในการพึ่งตนเองและมี
พื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าเที่ยวเมืองไทย
สะดวกปลอดภัย 
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2.5 ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ และนโยบายอื่น ๆ  ของรัฐบาลไทย กับประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าภาพ รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่เข้าร่วมงาน
เดียวกัน 

 
3.  วัตถุประสงค์ 

ส านักงานฯ ประสงค์จะด าเนินการจ้างนิติบคุคลหรือกจิการร่วมค้า เพื่อด าเนินการจ้างออกแบบ ก่อสรา้ง 
ตกแต่งอาคาร จัดแสดงนิทรรศการ  รื้อถอน และการบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน  World 
Expo Dubai 2020 ภายใต้แนวคิดในการจัดงานว่า CONNECTING MIND, CREATING THE FUTURE ณ เมือง
ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผู้เสนองานต้องมีคุณสมบัติและด าเนินการตามขอบเขตที่ส านักงานฯ 
ก าหนด 

 
4. งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณส าหรับการด าเนินงาน ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดแสดงนิทรรศการ รื้อถอน และบริหาร
จัดการอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยใช้
งบประมาณของส านักงานฯ ปีงบประมาณผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 889,640,000 
บาท (แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

 
5.  ข้อก ำหนด กฎระเบียบท่ีใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของผู้เสนองำน 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อก าหนดของการด าเนินการของผู้เสนองาน  ประกอบด้วยข้อก าหนด
หลัก  ดังนี ้  

5.1 ข้อก าหนดของผู้จัดงาน ที่ใช้บังคับ คือ Self-Build Pavilions Delivery Guide รวมถึงข้อก าหนด 
ระยะเวลา กฎหมาย และกฎระเบียบที่ทางองค์กรผู้จัดงานจะออกมาบังคับใช้ภายหลัง  

5.2 ผู้เสนองานต้องศึกษาให้รู้แจ้ง เข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก าหนด กฎระเบียบ ที่ทางผู้จัด
งานก าหนด ตลอดจน บทบัญญัติตามหลักศาสนาและกฎหมายท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานนี้ รวมทั้งข้อก าหนด กฎ ระเบียบของราชการไทย โดยจะอ้างไม่ได้ว่าไม่ทราบกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติดังกล่าว 

 
6.  ขอบเขตและรำยละเอียดของงำน หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยท่ีครอบคลุมในโครงกำรฯ 
ของผู้เสนองำน 

ผู้เสนองานต้องท าความเข้าใจ และรับทราบโดยละเอียดในขอบเขตรายละเอียดงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมในการด าเนินงานโครงการฯ และจัดท าข้อเสนอและรับผิดชอบ ใน
รายละเอียดทุกรายการหากได้รับการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย 

6.1 งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตกแต่งภายใน และตกแต่งภูมิทัศน์ 
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6.1.1  ผู้เสนองานต้องเสนอแบบร่างอาคารแสดงประเทศไทยที่ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม 
งานตกแต่งภายใน งานตกแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณ และแบบงานวิศวกรรมทุกระบบของ
อาคารแสดงประเทศไทย ตามเงื่อนไขข้อก าหนดการออกแบบขององค์กรผู้จัดงาน และ
กฎระเบียบท้องถ่ินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

6.1.2  แบบร่างอาคารแสดงประเทศไทยที่ผู้เสนองานน าเสนอ ต้องสามารถสื่อและ/ หรือแสดง
ถึงความเป็นไทย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่าง ๆ  
ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด (รายละเอียด ข้อ 6.1.4)  

6.1.3  การออกแบบอาคารแสดงประเทศไทยต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของผู้จัดงานและ
มาตรฐานท้องถ่ินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น ใช้วัสดุ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีมาตรฐานของอาคารที่ค านึงถึงการลดปัญหาทางมลภาวะ 
และการประหยัดพลังงาน 

6.1.4  แบบร่างอาคารแสดงประเทศไทยทีผู่้เสนองานน าเสนอต้องครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยอย่าง
น้อยตามส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1) ส่วนที่เป็นอาคารหลักส าหรับจัดแสดงของประเทศไทย และบริเวณโดยรอบใน
ขอบเขตพื้นที่    ผู้เสนองานต้องด าเนินการจัดท าแบบพื้นที่ใช้สอยโดยรวม จัดท าแบบ
ตกแต่งภายในอาคาร และจัดท าแบบงานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) ของ
อาคารแสดงประเทศไทย 
2) ส่วนที่เป็นพื้นที่ส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทย 
3) ส่วนที่เป็นพื้นที่ในการจัดระเบียบแถวผู้เข้าชมประจ าวันในบริเวณพื้นที่อาคารจัด
แสดงประเทศไทย 
4) ส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องรับรองบุคคล และคณะบุคคลส าคัญพิเศษของอาคารแสดง
ประเทศไทย 
5) ส่วนที่เป็นพื้นที่ส านักงานส าหรับการบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทยส่วนของ
เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารของส านักงานฯ 
6) ส่วนที่เป็นพื้นที่ส านักงานส าหรับการบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทยส่วนของ
เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารของผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือก 
7) ส่วนที่เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ประกอบด้วย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และ / 
หรือพื้นที่ให้บริการอื่น โดยผู้เสนองานต้องจัดท าแบบ และจัดวางพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่
เชิงพาณิชย์ตามเงื่อนไขข้อก าหนดออกแบบขององค์กรผู้จัดงาน และกฎระเบียบท้องถ่ิน 
8) ส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องเก็บของเพื่อการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการซ่อมบ ารุง วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือท าความสะอาดของอาคารแสดงประเทศไทย 
9) ส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องเก็บสินค้าของพื้นที่เชิงพาณิชย์ร้านขายของที่ระลึก ร้านขาย
อาหาร และ/ หรือพื้นที่ให้บริการอื่นของอาคารแสดงประเทศไทย 
10) ส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องพักพนักงานท าความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของอาคารแสดงประเทศไทย 
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11) ส่วนที่เป็นพื้นที่ส าหรับการแสดงประจ าวัน รวมทั้งพื้นที่ส าหรับจัดเตรียมการแสดง 
ห้องพักนักแสดง และห้องแต่งตัวนักแสดง 
12) ส่วนที่เป็นพื้นที่ส าหรับการสาธิตหรือกิจกรรมฝึกอบรม 
13) ส่วนที่เป็นพื้นที่ส าหรับการจัดแต่งงานภูมิทัศน์ 

 6.1.5  เมื่อส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้เสนองานเป็นผู้รับจ้างแล้ว 
1) ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสนอแบบ Preliminary Design ตามข้อก าหนด
ขององค์กรผู้จัดงานและแบบฐานรากอาคารแสดงประเทศไทย ให้ส านักงานฯ ภายใน
ก าหนดเวลาที่ได้รับแจ้งจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างฐานรากดังกล่าวผู้เสนองานเป็นผู้รับผิดชอบ 
2) ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเสนอแบบ Detail Design ให้ส านักงานฯ 
ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบแบบ Preliminary Design ตาม
ข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงานในข้อ 6.1.5 (1) แล้ว 

6.2  งานก่อสร้าง และตกแต่ง 
6.2.1  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท ารายละเอียดแผนด าเนินงานก่อสร้าง งาน

ตกแต่ง และงานนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย และด าเนินการตามแผนที่น าเสนอ
จนอาคารแสดงประเทศไทยแล้วเสร็จสมบูรณ์เปิดใช้อาคาร และจัดแสดงงานได้ตาม
ระยะเวลาที่ผู้จัดงานก าหนด 

6.2.2  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย และการตกแต่ง
ทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม ตามเงื่อนไขข้อก าหนดการออกแบบ
ขององค์กรผู้จัดงาน กฎหมายและกฎระเบียบท้องถ่ิน ประกอบติดตั้งให้แล้วเสรจ็สมบรูณ์ 
สามารถเปิดใช้แสดงงานได้ตามระยะเวลาทีอ่งค์กรผู้จดังานก าหนด ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายสัญญา 

6.2.3  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผลิต จัดหาวัสดุอุปกรณ์และประกอบติดต้ังช้ินงาน
องค์ประกอบทางศิลปกรรมของอาคารแสดงประเทศไทย รวมถึงตกแต่งภายในอาคารให้
สมบูรณ์ตามแบบและรายละเอียดรายการประกอบแบบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง เพื่อ
แสดงงานได้ตามระยะเวลาที่องค์กรผู้จัดงานก าหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 

6.2.4  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องก่อสร้าง ผลิตและติดตั้งช้ินงานนิทรรศการ จัดหา
และติดตั้งอุปกรณ์เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบติดตั้งให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์พร้อมการเปิดใช้อาคารเพื่อแสดงงานได้ตามระยะเวลาที่องค์กรผู้จัดงานก าหนด 
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 

6.2.5  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องก่อสร้าง และตกแต่งพื้นที่เชิงพาณิชย์ คือร้านขาย
ของ ร้านอาหารและพื้นที่ให้บริการอื่น ๆ  ในบริเวณพื้นที่อาคารแสดงประเทศไทยให้แลว้
เสร็จสมบูรณ์สามารถด าเนินกิจการพร้อมการเปิดใช้อาคารเพื่อแสดงงานได้ตาม
ระยะเวลา กฎระเบียบท้องถ่ิน และเงื่อนไขที่องค์กรผู้จัดงานก าหนด ตามรายละเอียด
แนบท้ายสัญญา 
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6.2.6  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการก่อสร้างอาคาร การ
ตกแต่งภายในอาคาร และตกแต่งพื้นที่เชิงพาณิชย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 

6.2.7  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท ารายงานการก่อสร้าง ตกแต่งงานนิทรรศการ 
และการรื้อถอนอาคาร ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรื้อถอนอาคารเป็นรายงาน
ประจ าวันและสรุปรายงานประจ าเดือนนับจากวันที่เริ่มงานก่อสร้างจนส่งมอบอาคาร
แสดงประเทศไทยที่แล้วเสร็จ 

6.2.8  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแล ควบคุม และบริหารจัดการงานก่อสร้างตามที่
องค์กรผู้จัดงาน และกฎระเบียบท้องถ่ินก าหนด 

6.2.9 ผู้เสนองานต้องจัดหาบรษัิทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสร์่วมงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกจิ
ออกแบบและบริษัทที่ด าเนินธุรกิจก่อสร้าง หรือเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจทั้งออกแบบ
และก่อสร้าง สอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน  

6.2.10 ผู้เสนองานต้องจัดหาบุคลากรหลักในการด าเนินงานโครงการอย่างน้อยในต าแหน่ง ดังนี้ 
1) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
2) ผู้จัดการ หรือหัวหน้าการออกแบบ 
3) ผู้จัดการ หรือหัวหน้าการควบคุมการก่อสร้าง และรื้อถอน 
4) ผู้จัดการ หรือหัวหน้าการประชาสัมพันธ์ 
5) ผู้จัดการ หรือหัวหน้าการจัดนิทรรศการ 
6) ผู้จัดการ หรือหัวหน้าจัดการแสดง 
7) ผู้จัดการ หรือหัวหน้าการบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทย 
8) ผู้จัดการ หรือหัวหน้าจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ 

6.2.11 ผู้เสนองานต้องจัดหาบุคลากรด้านออกแบบ ประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร 
ภูมิสถาปนิก โดยหัวหน้าโครงการที่รับผิดชอบงานที่เป็นสถาปนิก หรือวิศวกร ต้องมีวุฒิ
ในสาขาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ ด้วยคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
1) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และข้ึนทะเบียนเป็น
สมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิก หรือสภาวิศวกรแล้วแต่กรณี 
2) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
และ/ หรือวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายจากสภาสถาปนิก หรือสภาวิศวกรแล้วแต่กรณี 
3) ผู้เสนองานจะต้องแนบรายละเอียดของบุคลากรด้านออกแบบทั้งหมดพร้อมเอกสาร
หลักฐานคุณสมบัติ และประสบการณ์ประกอบการยื่นเสนองาน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักที่มีรายช่ือแจ้งไว้แล้วในภายหลัง ผู้เสนองานจะต้อง
เสนอส านักงานฯ และด าเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้คุณสมบัติ
และประสบการณ์ของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติและประสบการณ์
ของบุคลากรที่เสนอ 
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6.2.12 ผู้เสนองานต้องมีที่ปรึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความช านาญที่ เป็น
ประโยชน์และสอดคล้องต่อโครงการฯ พร้อมหลักฐานคุณสมบัติและประสบการณ์
ประกอบการยื่นเสนองาน 

6.2.13  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัย และจัดให้มีจ านวน
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมระหว่างระยะเวลาต้ังแต่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
ตกแต่งอาคาร ติดตั้งช้ินงานนิทรรศการจนเปิดใช้อาคารแสดงประเทศไทย 

6.2.14  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาความสะอาด และจัดให้มีพนักงานรักษา
ความสะอาดในจ านวนที่เหมาะสมระหว่างระยะเวลาตั้งแต่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
ตกแต่ง และติดตั้งช้ินงานนิทรรศการและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดแสดง โดย
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางผู้จัดงานก าหนดอย่างเคร่งครัด  

6.2.15  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเสนอแผนการซ่อมบ ารุง และห้วงเวลาที่สามารถ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงในกรณีที่มีการเสียหายของช้ินงาน ขณะด าเนินการจัดนิทรรศการ 
พร้อมทั้งดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่าง ในอาคารแสดงประเทศไทยให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยผู้เสนองานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

6.3  งานออกแบบนิทรรศการ และการจัดแสดงนิทรรศการ 
6.3.1  ผู้เสนองานจะต้องออกแบบงานนิทรรศการ รวมทั้งรายละเอียดการจัดนิทรรศการ การ

เลือก การก าหนดใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการจัดแสดง
นิทรรศการส าหรับอาคารแสดงประเทศไทยในพื้นที่จัดแสดงตามกรอบแนวความคิด 
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

6.3.2  ผู้เสนองานจะต้องเสนอแบบการตกแต่งงานนิทรรศการ และรายละเอียดช้ินงาน พร้อม
การจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการของอาคาร
แสดงประเทศไทย 

6.3.3  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแล ควบคุม และบริหารจัดการงานก่อสร้าง และ
ตกแต่งนิทรรศการ พร้อมการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดแสดง
นิทรรศการตามข้อก าหนดที่องค์กรผู้จัดงาน และระเบียบท้องถ่ินก าหนด 

6.3.4  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัย และความสะอาด
ระหว่างระยะเวลาต้ังแต่เริ่มด าเนินการติดตั้งและตกแต่งช้ินงานนิทรรศการ และอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดแสดง 

6.4  งานรื้อถอนหลังจากสิ้นสุดการแสดงงานนิทรรศการตามข้อก าหนด และระยะเวลาที่ องค์กรผู้จัด
งานก าหนด 
6.4.1  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเสนอรายละเอียดแผนการด าเนินงานรื้อถอน

อาคารแสดงประเทศไทย พร้อมรายการวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนเพื่อให้ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสิ้นสุดการ
แสดงงานวันที่ 10 เมษายน 2564 
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6.4.2  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ภายนอกและภายในอาคาร
แสดงประเทศไทย รื้อถอนช้ินงานนิทรรศการและเครื่องมืออุปกรณ์หลังจากสิ้นสุดงาน
นิทรรศการ 

6.4.3  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแล ควบคุม และบริหารจัดการงานรื้อถอนอาคาร
ทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบ และระยะเวลาที่องค์กรผู้จัดงานก าหนด 

6.4.4  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มด าเนินการรื้อ
ถอนอาคาร และช้ินงานนิทรรศการ รวมทั้งการจัดเก็บบรรจุลงหีบห่อส่งกลับประเทศ
ไทย และน าไปประกอบเพื่อใช้งานใหม่ (ถ้ามี) หรือมอบแก่หน่วยงานอื่น ณ สถานที่ที่
ทางส านักงานฯ ก าหนด 

6.4.5  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาความสะอาดระหว่างด าเนินการรื้อถอน
อาคาร และช้ินงานนิทรรศการตามข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน และระเบียบปฏิบัติ
ของท้องถ่ินในสาธารณอาหรับเอมิเรตส์ 

6.4.6  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องด าเนินการส่งคืนพื้นที่จัดแสดงของประเทศไทยให้
ส านักงานฯ เพื่อส่งมอบให้องค์กรผู้จัดงานตามระเบียบและระยะเวลาที่องค์กรผู้จัดงาน
ก าหนด หากล่าช้าหรือหรือไม่สามารถด าเนินการได้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายอันอาจจะเกิดตามที่องค์กรผู้จัดงานเรียกเก็บ 

6.5 การบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทย 
รายละเอียดงาน ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้อง
ด าเนินงานในการบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทย ประกอบด้วย 
6.5.1 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแล ควบคุมและบริหารจัดการอาคารแสดง

ประเทศไทยให้เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพสูงสดุ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการ
อาคารแสดงประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เป็นหลัก ตามการออกแบบพื้นที่ใช้
สอยอาคารแสดงประเทศไทย และบริเวณพื้นที่จัดงานของประเทศไทย 

6.5.2 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท าการประกันภัยต่าง ๆ ตามภาคบังคับและ
ข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงานระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง รื้อถอน และตลอด
ระยะเวลาการจัดแสดงงาน โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามความเหมาะสมของประเภท
ของการคุ้มครอง 

6.5.3 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดหา จัดจ้างพนักงาน และเจ้าหน้าที่ประจ า
อาคารแสดงประเทศไทย รวมทั้งรับผิดชอบการดูแล และจัดหาที่พัก การเดินทาง 
สวัสดิการ การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ ฯลฯ ตามข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน 
หรือตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของทั้งประเทศไทย และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารแสดง
ประเทศไทยในส่วนบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการอาคารของผู้เสนองาน 
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6.5.4 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทยและจัดหา
พนักงานประจ าอาคารที่มีคุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและท้องถ่ินได้ดี 
จ านวนตามลักษณะของงานในการบริหารจัดการอาคาร พร้อมจัดการฝึกอบรมพนักงาน
ให้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของงานนิทรรศการที่จัดแสดง เพื่อสามารถสื่อสาร
ให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดอบรม และซักซ้อมเจ้าหน้าที่ประจ า
อาคารทั้งหมดในเรื่องการป้องกัน  การรักษาความปลอดภัย และการเตรียมการรับเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงการจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis management) 

6.5.5 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ และรับผิดชอบในพื้นที่ส่วนที่
เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ร้านขายของที่ระลึกและร้านขายอาหาร 

6.5.6 ผู้เสนองานจะต้องจัดท าร่างแผนด าเนินการ การประสานงาน การบริหารจัดการพื้นที่เชิง
พาณิชย์ (ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารหรือพื้นที่ให้บริการอื่น) และจะต้องจัดท าร่าง
ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับระเบียบของผู้จัด
งาน เสนอให้ส านักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้เมื่อผู้เสนองานได้รับการ
คัดเลือก จะต้องน าส่งแผนด าเนินการ แผนบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และข้อเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยต้องด าเนินการตกลงในรายละเอียดต่าง 
ๆ กับส านักงานฯ พิจารณาและอนุมัติก่อนด าเนินการ 

 หมายเหตุ ผลตอบแทนไม่ได้ก าหนดเป็นตัวเงิน 
6.5.7 ผู้เสนองานจะต้องเสนอแผนการแสดง และบริหารจัดการ การแสดงประจ าวัน การแสดง

เนื่องในโอกาสพิเศษ การแสดงใน “วันเสมือนวันชาติไทย” ผู้เสนองานที่ได้รับการ
คัดเลือกจะต้องจัดให้มีการแสดงและบริหารจัดการ การแสดงประจ าวัน การแสดงเนื่อง
ในโอกาสพิเศษ การแสดงใน “วันเสมือนวันชาติไทย” โดยต้องสร้างสรรค์ชุดการแสดง 
จัดหา และจัดจ้างนักแสดงในการแสดงต่าง ๆ ดังกล่าว 

6.5.8 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจดัท าเครื่องแบบพนักงาน และองค์ประกอบเครือ่ง
แต่งกายของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ประจ าอาคารแสดงประเทศไทยให้เหมาะสมกับ
สภาพการท างาน สภาพภูมิอากาศ หลักปฏิบัติทางศาสนาและให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
การใช้งานตลอดระยะเวลาจัดการแสดงงาน 

6.5.9 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัย และดูแลบ ารุงรักษา
ความสะอาดของอาคารแสดงประเทศไทย และบริเวณโดยรอบโดยจัดให้มีจ านวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาดที่เหมาะสมเพียงพอกับ
ขนาดของพื้นที่ เพื่อประจ าตามต าแหน่งต่าง ๆ ของอาคาร และรอบบริเวณอาคารใน
อาณาเชตพื้นที่ในความรับผิดชอบของประเทศไทยตลอดระยะเวลาแสดงงาน 
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6.5.10 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดยานพาหนะในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ เช่น รถทั่วไป และรถ VIP เพื่อใช้ในการด าเนินงานเพื่ออ านวย
ความสะดวกระหว่างการจัดแสดงงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน เป็นรถนั่งอย่างน้อย 9 ที่
นั่ง อย่างน้อย 2 คัน ในสภาพดีพร้อมคนขับท้องถ่ินที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
และสามารถจัดหาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละคราวตามความเห็น
ร่วมกันระหว่างส านักงานฯ และผู้เสนองาน 

6.5.12 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลอืกจะต้องด าเนินการจดัเก็บจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดง
ประเทศไทยในแต่ละวันต้ังแต่วันเปิดใช้อาคารจนสิ้นสุดการแสดงงาน (ช่วงระหว่างวันที่  
20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564) โดยการจัดเก็บสถิติ และวิธีการนับจ านวน
ผู้เข้าชมงาน รวมถึงอัตราการเข้าถึง (Reach) ผ่านสื่อสาธารณะ (Mass Media) เช่น 
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online & social media) ที่มีประสิทธิภาพ
และให้ผลลัพธ์ตรงต่อความเป็นจริง และจัดท าเป็นรายงานสรุปส่งให้ส านักงานฯ ทุกสิ้น
เดือน หรือตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 

6.5.13 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดท ารายงานการบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศ
ไทย และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการท างาน (ถ้ามี) เป็นรายเดือน เพื่อให้
ส านักงานฯ พิจารณาอนุญาตให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

6.5.14  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้จดังานในวาระต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะทุก
ครั้งที่มีการประชุมและกิจกรรมส าคัญร่วมกับผู้จัดงาน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
โครงการหลักมาปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงาน ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 

6.5.15  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท าการประเมินผลการเข้าร่วมงานของประเทศ
ไทย โดยบริษัทบุคคลที่สามที่มีมาตรฐาน และเป็นผู้ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านการประเมินงาน 
และมีก าหนดส่งให้ส านักงานฯ ไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันเริ่มเปิดแสดงงาน 

6.5.16 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องด าเนินการจัดเตรียม และจัดหาช้ินงานตกแต่ง สิ่ง
อ านวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเรือนตามความเหมาะสมกับการใช้งาน 
โดยส านักงานฯ สามารถแจ้งให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมช้ินงานตกแต่ง สิ่ง
อ านวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเรือนดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมใน
พื้นที่ส่วนดังต่อไปนี้ 
1) ส่วนห้องรับรองพิเศษ เช่น 

- พระบรมฉายาลักษณ์ 
- พระเก้าอี้ที่ประทับ (ในกรณีที่มีการเสด็จของสมาชิกพระราชวงศ์) 
- โต๊ะหมู่บูชาและพานพุ่มสักการะ 1 ชุด  
- สมุดลงนามเยี่ยมอาคารของบุคคลส าคัญ ออกแบบและจัดท าข้ึนเฉพาะส าหรับ

งานนี้ ในจ านวนที่เพียงพอตลอดระยะเวลาการจัดแสดงงาน 
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2)  ส่วนส านักงาน ห้องท างาน ห้องประชุม เช่น 
- อุปกรณ์การสื่อสาร เครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่

น้อยกว่า 3 ชุด ตามต าแหน่งใช้งาน  
- อุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่อระบบ Internet ไร้สาย ความเร็วสูง ครอบคลุมการใช้งาน

ตามต าแหน่งใช้งานในบริเวณอาคารแสดงประเทศไทย 
- เครื่องวิทยุสื่อสารภายใน ในจ านวนที่เพียงพอต่อการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ประจ า

อาคารแสดงประเทศไทย 
- ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรินท์เตอร์แบบ all in one และเครื่องฉายภาพ 

(Projector) พร้อมซอฟต์แวร์มาตรฐานส าหรับใช้งาน มีลิขสิทธ์ิถูกต้องในจ านวน
ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารแสดงประเทศไทย 
ไม่ต่ ากว่า 3 ชุด 

- ชุดโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี้ ขนาดและจ านวนตามรายละเอียดแบบการใช้งาน 
- ชุดโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ ขนาดและจ านวนตามรายละเอียดแบบการใช้งาน 
- เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด และจ านวนที่เหมาะสมตามพื้นที่ส่วนการใช้งาน 
- ช้ันเก็บของ ให้เหมาะสมกับพื้นที่และเพียงพอต่อการใช้งาน 
- ในส่วนห้องพักผ่อนหรือพื้นที่สันทนาการ หรือพื้นที่เตรียมอาหารของเจ้าหน้าที่

ประจ าอาคารแสดงประเทศไทย เช่น 
▪ โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ ขนาดและจ านวนให้เหมาะสมกับพื้นที่และจ านวน

พนักงาน 
▪ ตู้ท าความเย็น ขนาดและจ านวนที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
▪ ตู้อบไมโครเวฟ (Microwave oven) ขนาดและจ านวนให้เหมาะสมเพียงพอ

ตลอดระยะเวลาการจัดแสดงงาน 
▪ ชุดอุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับ

บุคคลที่ประจ าอาคาร และแยกชุดการใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้รับรอง
บุคคล หรือคณะบุคคลแต่ละระดับที่ได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมอาคาร 

ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอในรายการต่าง ๆ  ที่กล่าวมาและการ
ตัดสินใจเป็นไปตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 

6.5.17  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารแสดงประเทศไทย
เพื่อรับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร 
ตลอดจนอุปกรณ์ทางเทคนิค และช้ินงานนิทรรศการระหว่างการจัดแสดงให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
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6.5.18 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเสนอแผนการซ่อมบ ารุง ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข
ส่วนช ารุดเสียหายและห้วงเวลาที่สามารถด าเนินการซ่อมบ ารุงในกรณีที่มีการเสียหาย
ของอาคารแสดงประเทศไทย ช้ินงานนิทรรศการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
แสดงนิทรรศการในอาคารแสดงประเทศไทยตลอดระยะเวลาจัดแสดงงาน 6 เดือน 
พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

6.5.19 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแล ควบคุมและบริหารจัดการการจัดแสดง
นิทรรศการ กิจกรรมการแสดงประจ าวัน การแสดงเนื่องในโอกาสพิเศษ การจัดเตรียม
อุปกรณ์ การจัดระเบียบแถวเพื่อรองรับจ านวนผู้เข้าชมอาคารในวันปกติ และวันพิเศษใน
โอกาสต่าง ๆ 

6.5.20 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดงาน ดูแล ควบคุม และบริหารจัดการงาน “วัน
เสมือนวันชาติไทย” โดยส านักงานฯ จะแจ้งก าหนดวันที่แน่นอนให้ทราบหลังจากได้รับ
การยืนยันจากองค์กรผู้จัดงานอย่างเป็นทางการ 

6.5.21 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด
ของอาคารแสดงประเทศไทยและบริเวณโดยรอบตลอดระยะเวลาการแสดงงาน 6 เดือน 
และโดยเฉพาะในกรณีที่มีภารกิจส าคัญตามที่ได้รับแจ้งจากส านักงานฯ เช่น การรับเสดจ็
พระราชวงศ์ทั้งจากต่างประเทศ และของประเทศไทย การจัดงานวันเสมือนวันชาติไทย 
เป็นต้น 

6.5.22 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแล บ ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคาร
แสดงประเทศไทย ให้อยู่ในสภาพที่ดี จัดแสดงได้ตามที่เสนอตลอดระยะเวลาการจัด
แสดงงาน 6 เดือน 

6.5.23 ผู้น าเสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดการขนส่งและจัดท าการประกันภัยวัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งของต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งไป และกลับ ระหว่างประเทศ
ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

6.5.24  ผู้เสนองานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
 1) ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มการออกแบบ การเตรียมการ การก่อสร้างตกแต่งอาคาร การติดตั้ง

ช้ินงานนิทรรศการ และอุปกรณ์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการ จนสิ้นสุด
การรื้อถอนช้ินงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแล บริหารจัดการตามขอบเขตที่ระบุ รวม
การแสดงต่าง ๆ การจัดงานและการแสดงในวันเสมือนวันชาติไทยตามที่ก าหนด 

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าจัดแสดง ค่าขนส่ง ค่าเบื้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ของผู้ที่เข้าร่วมงานในพื้นที่เชิงพาณิชย์ 

 2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียมภาษีศุลกากร ค่า
ภาษีต่าง ๆ ค่าประกัน ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในสัญญาทั้งในประเทศไทยและ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งของแต่ละกระทรวงที่ เกี่ยวข้องหรือ
หน่วยงานพันธมิตร  
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 3) ค่าใช้จ่ายของบริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทท าความสะอาด และค่าจ้างพนักงาน 
หรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่พัก ค่าเดินทาง ค่า
สวัสดิการ ค่าประกัน ฯลฯ ของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้เสนองาน ตาม
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของทั้งประเทศไทยและสหรฐัอาหรับเอมเิรตส ์ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาจ้าง 

 4) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนของอาคารแสดงประเทศไทยในงานที่เรียกเก็บโดยผู้
จัดงาน ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ตกแต่ง และติดตั้งช้ินงานนิทรรศการ และ
อุปกรณ์ทางเทคนิคต่าง ๆ  ในการจัดแสดง ช่วงระยะเวลาระหว่างการแสดงนิทรรศการ 
และช่วงระยะเวลารื้อถอนอาคารแสดงภายหลังจากงานแสดงสิ้นสุด จนกระทั่งส่งมอบ
พื้นที่คืนในสภาพเดิมเพื่อส่งมอบให้กับผู้จัดงานตามข้อก าหนด โดยผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกิดข้ึนจากส่วน
รับผิดชอบของผู้ที่เข้าร่วมงานในพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วย  
ทั้งนี้ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ หมายถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าประกันพื้นที่ ค่า
โทรศัพท์ ค่าเก็บขยะ และ/ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในหมวดระบบสาธารณูปโภคที่เรียก
เก็บโดยผู้จัดงาน หรือเรียกเก็บตามกฎระเบียบท้องถ่ิน 

6.6 การออกแบบและผลิตกราฟฟิก งานสิ่งพิมพ์ ป้าย และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
6.6.1 ผู้เสนองานจะต้องน าเสนอรูปแบบ การจัดท า การก าหนดต าแหน่งและติดตั้งสัญลักษณ์ 

(Logo) สัญลักษณ์น าโชค (Mascot) และ ตรายางสัญลักษณ์(Logo Stamp) ของอาคาร 
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ (Corporate Identity) ของอาคารแสดงประเทศไทยส าหรับงานนี้ 
โดยเสนอให้เลือกอย่างน้อยรายการละ 3 แบบ  

6.6.2 ผู้เสนองานจะต้องน าเสนอรูปแบบ จัดท าข้อความ ก าหนดต าแหน่ง และผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกจะต้องด าเนินการติดตั้งป้าย ติดตั้งเครื่องหมาย (Signage) ทั้งภายนอก และ
ภายในอาคารตามต าแหน่งใช้งานที่เหมาะสมในการบริหารจัดการอาคาร และที่ระบุเป็น
ภาคบังคับในข้อก าหนดขององค์กรจัดงาน 

6.6.3 ผู้เสนองานจะต้องเสนอรูปแบบและชนิดของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ในชุดของที่
ระลึก แบบชุด ๆ ละ 3 ชนิด จ านวน 3 แบบ เพื่อให้พิจารณาคัดเลือก พร้อมแผนบริหาร
จัดการในการแจกจ่ายของที่ระลึกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท าชุดของที่ระลึกพร้อมหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์
จ านวน 8,000 ชุดที่ออกแบบ จัดท า  และผลิตข้ึนมาโดยเฉพาะส าหรับงานนี้ โดยมี
รายละเอียดในการมอบ ดังนี้ 
1) บุคคลส าคัญ หรือ คณะบุคคลส าคัญ (2,000 ชุด) และ 
2) บุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมอาคาร (6,000 ชุด) 
พร้อมทั้งจัดท าของที่ระลึกของอาคารแสดงประเทศไทย จ านวน 100,000 ชุด 
ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอในรายการต่าง ๆ  ที่กล่าวมาและการ
ตัดสินใจเป็นไปตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 
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6.6.4  ผู้เสนองานจะต้องน าเสนอการออกแบบ จัดวางรูปเล่ม จัดท าเนื้อหาหนังสือที่น่าสนใจใน
การแนะน าอาคารแสดงประเทศไทยส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อย
กว่า 3 ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และภาษาอารบิก ในเล่มเดียวกัน รูปภาพ
ทั้งหมดที่แสดงในเล่มให้พิมพ์สีตามรูปต้นฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้สื่อมวลชนและบุคคล
ส าคัญที่เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทย รวมทั้งจัดพิมพ์ในจ านวนไม่น้อยกว่า 
2,000 เล่ม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานฯ 

 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดพิมพ์และน าส่งหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวให้ส านักงานฯ ณ สถานที่จัดงาน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ภายใน 15 วันก่อนการจัดแสดงงาน 
ดุลยพินิจ และสิทธิในการแจกจ่ายหนังสือและสื่อการแนะน าอาคารแสดงประเทศไทย
เป็นของส านักงานฯ  

6..6.5 ผู้เสนองานจะต้องจัดท าสิ่งของ สิ่งพิมพ์ และของที่ระลึกส าหรับงาน “วันเสมือนวันชาติ
ไทย” ตามรายการดังต่อไปนี้ 
1) ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท าแบบ รวมทั้งผลิตและจัดท าสูจิบัตร

ส าหรับงาน “วันเสมือนวันชาติไทย” จ านวน 2,000 ชุด 
2)  ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท าแบบ รวมทั้งผลิตและจัดท าบัตรเชิญ

พร้อมซองส าหรบับคุคลที่มาร่วมในงาน “วันเสมือนวันชาติไทย” จ านวน 2,000 ชุด 
3) ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท าแบบ รวมทั้งผลิตและจัดท าของที่ระลึก

พร้อมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อแจกส าหรับงาน “วันเสมือนวันชาติไทย” จ านวน 
2,000 ชุด 

6.6.6 แบบกราฟฟิกทั้งหมดที่ใช้ส าหรับงานนี้ต้องจัดท าในรูปแบบเพื่อการน าไปท าซ้ าได้
โดยง่าย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในงานของอาคารแสดงประเทศไทยรวมถึงการ
น าไปใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย หรือเอกลักษณ์เฉพาะให้ปรากฏในสิ่งของต่าง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และการบริหารจัดการอาคารในงาน หรือเพื่อใช้ส าหรับ
สินค้าเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ของอาคารแสดงประเทศไทย  

6.6.7 ภาษาและตัวหนังสือที่ใช้ส าหรับงานออกแบบ และผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือผลิตภัณฑ์   
ต่าง ๆ และเอกสารการส่งงานทั้งหมดส าหรับงานนี้ 
1) ให้เป็นภาษาไทยส าหรับน าเสนอให้ส านักงานฯ 
2) ส าหรับภาษาต่างประเทศที่ใช้ในรายการงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมงานใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และให้มีภาษาอื่นตามผู้จัดงานก าหนด หรือภาษาที่ก าหนดใน
ระเบียบปฏิบัติขององค์กรผู้จัดงาน 

6.6.8 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเนื้อหาสาระ และ
อักษรตัวสะกดต่าง ๆ ของทุกภาษาที่ใช้ส าหรับข้อความในป้าย และเครื่องหมาย ให้มี 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก และ/ หรือภาษาอื่น ๆ ที่ระบุเป็นภาคบังคับในข้อก าหนด
ขององค์กรผู้จัดงาน  
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6.6.9 ลิขสิทธ์ิในงานออกแบบของรายการทั้งหมดดังกล่าวในโครงการนี้เป็นของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล โดยผู้เสนองานยินยอมมอบสทิธ์ิถาวรให้ส านักงานฯ น าไป และ/ 
หรือ มอบหมายให้บุคคลใดก็ได้เพื่อน าไปใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย หรือ
เอกลักษณ์เฉพาะให้ปรากฏในสิ่งของต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามเห็นสมควรส าหรับการเข้า
ร่วมงานในครั้งนี้ และ/ หรือเพื่อใช้งานต่อไปในวาระอื่น 

6.7  การประชาสมัพันธ์ 
ผู้เสนองานด าเนินการดงันี้  
6.7.1 น าเสนอแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งก่อนงาน 

ระหว่างการจัดนิทรรศการ และภายหลังงานเสร็จสิ้น  
6.7.2 น าเสนอแผนกลยุทธและด าเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
6.7.3 ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบส าหรับการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งสื่อ

สาธารณะ (Mass Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยผู้รับจ้างท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย  

6.7.4 คัดเลือก และติดต่อประสานงานสื่อมวลชนครอบคลุมสื่อต่าง ๆ   เช่น สื่อโทรทัศน์  สื่อ
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล  และ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อน าเสนอประเด็นและเนื้อหาข่าว
ของการจัดงาน  อ านวยความสะดวกจัดหาข้อมูลตามความต้องการของสื่อ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการรับรู้เรื่องการจัดงานในวงกว้าง 

6.7.5 จัดหาบุคลากรที่เช่ียวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อ และมี
ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อด าเนินงานและประสานงานด้านประชาสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสมเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ 

6.7.6 น าเสนอแผนและแนวทางประชาสัมพนัธ์ในกรณี Crisis management ที่มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วเพื่อส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์อันดีของการจัดงานและองค์กรตลอด
ระยะเวลาการจัดแสดงงาน  

6.7.7 น าเสนอและผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์ ที่มีการออกแบบและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ เข้าใจ
ได้ง่าย และมีรูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดระยะเวลาการ
แสดงนิทรรศการ 

6.7.8 จัดให้มีการเผยแพร่ภาพข่าว การรายงานข่าว หรือสกู๊ปข่าวการจัดงานไปยังช่องทางต่าง 
ๆ ในสื่อต่างประเทศและส านักข่าวช้ันน า เช่น AP ,CNN , Reuters , ซินหัว , NHK และ   
อื่น ๆ  

6.7.9 ประสานงานติดต่อสื่อท้องถ่ิน หรือสื่อบุคคลที่มีความส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ เพื่อน าเสนอข่าวและเชิญชวนร่วมชมงานอาคารแสดงประเทศไทย ผ่านการ
สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพบปะหรือสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร เป็นต้น 
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6.7.10 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เช่น 
1) การแถลงข่าว (Press Conference) อย่างน้อย 2 ครั้ง คือแถลงข่าวการเปิดตัวการ
จัดงาน และแถลงข่าวผลการด าเนินงานและความส าเร็จที่เกิดข้ึน และ/หรือตามที่ผู้
ว่าจ้าง ก าหนด 
- ติดต่อประสานงานเชิญสื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

ในงานแถลงข่าว โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานครั้งละไม่น้อยกว่า 30 สื่อ ครอบคลุม
สื่อมวลชนทุกแขนง และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้าง ก าหนด 

- จัดท าเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release , Fact Sheet และข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในจ านวนที่เพียงพอกับจ านวนสื่อที่เข้า
ร่วมงาน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น Flash Drive บรรจุข้อมูลการจัดงาน, คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการส่งข่าวของสื่อต่าง ๆ  

- จัดหาพิธีกรด าเนินรายการที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมจัดท าสคริปต์ ประเด็นถาม-ตอบ 
(Q&A) ค าแถลง ค ากล่าวรายงาน และอื่น ๆ และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

- จัดท ารูปแบบการจัดท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ Gimmick ในการแถลงข่าว 
การแสดง และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด เพื่อสร้างประเด็นข่าวและดึงดูดความ
สนใจ เช่น VDO presentation  

- ด าเนินการเรื่องสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร-เครื่องดื่ม ของที่ระลึก 
ค่าแรงบุคลากรต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

- ด าเนินการด้านเทคนิค โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง  จัดหาช่างภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว (VDO) พร้อมการตัดต่อ และมีการด าเนินการถ่ายทอดสด (Live) 
งานแถลงข่าวเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ 

- ภายหลังงานแถลงข่าว ผู้รบัจ้างด าเนินการจัดส่งข่าว (News Release) และภาพ
ข่าว (Photo Caption) หลงังานแถลงแก่สือ่อื่น ๆ อย่างทันท่วงที 

2)  สื่อมวลชนสัญจร (Press Trip) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้าง 
ก าหนด โดยกิจกรรมจัดข้ึนก่อนการจัดงาน เพื่อเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าของงาน
และความพร้อมด้านต่าง ๆ และในระหว่างการจัดงานเพื่อน าเสนอความยิ่งใหญ่และ
ความน่าสนใจของอาคารแสดงประเทศไทย 
- ติดต่อประสานงานเชิญสื่อมวลชน โดยให้มีผู้ร่วมเดินทางรวมจ านวนทั้งสิ้นไม่น้อย

กว่า 10 คน โดยมีสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 3 สื่อ และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้าง ก าหนด 
โดยครอบคลุมสื่อมวลชนทุกแขนงและสื่อโทรทัศน์จ านวนไม่น้อยกว่า 2 สถานี และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก อาหารเลี้ยง
รับรอง กิจกรรมสัมพันธ์ (ถ้ามี) ของที่ระลึกและเจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง   
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- ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการการเยี่ยมชมและดูงานของสื่อมวลชนอย่างเหมาะสม 
โดยประสานงานด้านการเดินทาง ที่พัก และอื่น ๆ โดยดูแลสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด 
ทั้งก่อนการเดินทางและตลอดการเดินทาง เพื่อสร้างความประทับใจและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ว่าจ้าง 

- จัดเตรียมการด าเนินงานส่วนต่าง ๆ ได้แก่จดหมายเชิญ(Press Invitation), ข่าว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) ค ากล่าวรายงาน ค าแถลง ประเด็นสัมภาษณ์ 
(Q&A) ส าหรับผู้บริหารของส านักงานฯ  

3)  กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สัญจร 
- ผู้รับจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรในประเทศไปยังสถานที่ส าคัญ อาทิ 

ท าเนียบรัฐบาล และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้าง ก าหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง 
- ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดการด าเนินงาน สถานที่ รูปแบบ การน าเสนอที่

น่าสนใจ(Gimmick) และวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม โดยต้องบริหารจัดการทกุส่วนงานทีเ่กิดข้ึน และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าแรงบุคลากร และ/หรือตามที่ผู้
ว่าจ้างก าหนด   

4) จัดท าข่าวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น News Release , Photo Release , Scoop , 
Essay , Photo Essay ไปยังสื่อต่าง ๆ และจัดให้มีการสัมภาษณ์พิเศษ (Exclusive 
Interview) ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้าง ก าหนด 

6.7.12 การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
1) จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษา  
อารบิก) จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 ชุด และ/หรอืตามทีผู่้ว่าจ้าง ก าหนด  
2)  ซื้อพื้นที่โฆษณาหรือพื้นที่ข่าวในสื่อช้ันน า ทั้งภาษาไทย และ /หรือ ภาษาอังกฤษไม่
น้อยกว่า 20 ครั้ง 
3) จัดท าเป็น Advertorial (บทความในเชิงโฆษณา) ผ่านทางสื่อนิตยสารช้ันน า in-
flight magazine และ/ หรือนิตยสารออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
4) จัดท าคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาและการแสดงภาพของงาน ในสื่อสังคมออนไลน์ 
5) ซื้อพื้นที่โฆษณาผ่านสื่อในสถานที่จัดงาน เช่น สื่อท้องถ่ินของดูไบ หรือสื่อหลักของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                      

6.7.13 ออกแบบและจัดท าเ ว็บไซต์ และสื่อ Social media ของงาน เช่น Facebook, 
Instagram, Twitter โดยน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจ รายงานความก้าวหน้า 
ความน่าสนใจ และอื่น ๆอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ และ/หรือตามที่ส านักงานก าหนด 
โดยมีการถ่ายทอดสด (Live) ความน่าสนใจของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในงานอย่างเป็นประจ า
สม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการจัดงาน  
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6.7.14 การรายงานความคืบหน้างานประชาสัมพันธ์ ผู้เสนองานรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การจัดงาน และของผู้ว่าจ้าง 
อย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจัดส่ง News Clipping แบบ Day to Day 
และการสรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาโครงการ 
และ/หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

7. ข้อก ำหนด และรำยละเอียดกำรออกแบบ 
 ข้อมูลหลักประกอบการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย 

7.1 สถานที่ตั้ง 
สถานที่ตั้งของพื้นที่ก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทยอยู่ในบริเวณพื้นที่ โซน Mobility  ขนาด L มีพื้นที่

ประมาณ 3,600 ตารางเมตร ในต าแหน่งที่ทางส านักงานฯ ก าหนด 
หมายเหตุ ขนาดของพื้นที่และต าแหน่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่ส านักงานฯ เห็นสมควร 

 
7.2 ประเภทของอาคารแสดงประเทศไทย คืออาคารประเภท Self-Build ตามข้อก าหนดของผู้จัดงาน 

ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้เข้าร่วมงานต้องออกแบบก่อสร้างเองบนพื้นที่ที่จัดสรรให้ 
7.3 ข้อก าหนดระยะเวลาด าเนินการหลัก 

7.3.1 ระยะเวลาการด าเนินงานหลักของโครงการ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
องค์กรผู้จัดงาน คือ Self-Build Pavilions Delivery Guide รวมถึงข้อก าหนด ระยะเวลา 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ทางองค์กรผู้จัดงานจะออกมาบังคับใช้ภายหลัง 
7.3.2 ก าหนดส่งมอบพื้นที่เข้าด าเนินการก่อสร้าง ตกแต่ง อาคารแสดงประเทศไทยตามที่
ส านักงานฯ แจ้ง 
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7.4 ข้อก าหนด และรายละเอียดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย 
7.4.1 ภาพลักษณ์ของอาคารแสดงประเทศไทยที่น าเสนอต้องสามารถสื่อถึงความเป็นไทยไม่ว่า

จะเป็นไทยประเพณี หรือไทยร่วมสมัย หรือสื่อถึงสัญลักษณ์ที่ตอบสนองแนวความคิด
หลัก (Main Theme) ในการจัดแสดงงานขององค์กรผู้จดังาน หรือน าเสนอสือ่สัญลักษณ์
ที่ตอบสนองแนวความคิดของการจัดงานตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 

7.4.2 การออกแบบอาคารแสดงประเทศไทยต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์กรผู้จัดงานและ
มาตรฐานท้องถ่ินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า ค านึงถึงการป้องกันการเกิดปัญหามลภาวะ และการ
ประหยัดพลังงาน 

7.4.3 การจัดวางต าแหน่ง และขนาดของพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ต้องออกแบบให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสม เพื่อการใช้งาน และการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพตาม
ข้อก าหนดของส านักงานฯ 

7.4.4 การออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย และบริเวณโดยรอบต้องค านึงถึงการดูแล
บ ารุงรักษาสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพดี และความสะดวกในการดูแลบ ารุงรักษา 
นับตั้งแต่วันเปิดการแสดงจนถึงวันสิ้นสุดการแสดงงาน 

7.4.5 การออกแบบอาคารแสดงประเทศไทยต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การออกแบบพื้นที่นิทรรศการ และการตกแต่งภูมิทัศน์ ที่ครอบคลุมบริเวณอาณาเขต
พื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดตามข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน 
2) การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบงานศิลปะไทย หรืองานศิลปกรรมไทยร่วม
สมัย และองค์ประกอบการประดับตกแต่งภายนอก และภายในอาคาร 
3) การออกแบบอาคารเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลพิเศษ (Universal Design) 
ตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้จัดงาน 
4) การออกแบบระบบบริหารการจัดระเบียบผู้เข้าชม และเส้นทางการเข้าเยี่ยมชม
ภายในอาคารแสดงประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม 
5) การออกแบบงานระบบสื่อสารของอาคาร เช่น ระบบโทรศัพท์ติดต่อภายนอก ภายใน
อาคาร ระบบสัญญาณโทรทัศน์ท้องถ่ิน และสัญญาณดาวเทียม ระบบสัญญาณ Internet 
ระบบไฟฟ้าการจัดแสงสว่างภายใน ภายนอก และรอบบริเวณอาคาร ระบบปรับอากาศ 
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร และระบบอื่นตามข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน 
6) การออกแบบงานระบบความปลอดภัยอาคาร ตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้จัด
งาน ประกอบด้วย 

- ระบบเตือนภัย และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ าท่วม พายุ และแผ่นดินไหว) 
ตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้จัดงาน 
- ระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้จัดงาน 
- ระบบควบคุม และลดมลภาวะของเสียงตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้จัดงาน 
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- ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยอาคาร และรอบบริเวณ
อาคารตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้จัดงาน 

7.4.6 ข้อก าหนดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยของอาคารแสดงประเทศไทย 
  7.4.6.1 พื้นที่ใช้สอยของอาคารแสดงประเทศไทย ควรจัดให้มีพื้นที่อย่างน้อย ดังนี้ 

1) พื้นที่แสดงนิทรรศการ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่กิจกรรมการแสดง ควร
ประกอบด้วยพื้นที่การใช้สอยอยา่งน้อย ดังนี้ 

- พื้นที่จัดแสดงเป็นนิทรรศการ ตามหัวข้อ และแนวคิด 
- พื้นที่ในการจัดระเบียบแถวผู้เข้าชม ทั้งก่อนเข้าชมอาคาร และระหว่างเข้า

ชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร พื้นที่ทางสัญจร พื้นที่พักคอยผู้เข้า
ชมในส่วนจัดแสดงของอาคาร และพื้นที่ทางเข้า – ออก อาคารส าหรับผู้เข้า
ชมปกติ ผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ กลุ่มบุคคลส าคัญ และกลุ่มบุคคลพิเศษ
ตามข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน 

- พื้นที่ส าหรบัการแสดง และกิจกรรมพเิศษ เช่น การสาธิต การอบรม การ
ทดลองปฏิบัตจิรงิ  

2) พื้นที่ส่วนบริหารจัดการและส่วนส านักงานของเจ้าหน้าทีป่ระจ าอาคารของ
ส านักงานฯ ควรประกอบด้วยพื้นที่อย่างน้อย ดังนี ้

- ห้องรับรองบุคคลส าคัญ ขนาดพื้นที่ส าหรับรองรับคณะบุคคลประมาณ 15 
คน ได้อย่างสะดวกสบาย มีห้องน้ าเฉพาะในต าแหน่งที่ใกล้กับห้องรับรอง
บุคคลส าคัญ 

- ห้องท างานประธานอ านวยการจัดแสดงของประเทศไทย (Commissioner 
General of Section) จ านวน 1 ห้อง ตามขนาดที่เหมาะสมในต าแหน่งที่
สะดวกต่อการสัญจรไปยังพื้นที่ส่วนส านักงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
ประจ าอาคาร ห้องประชุม และพื้นที่รับรองบุคคลส าคัญ  

- ห้องท างานผู้อ านวยการจัดแสดงของประเทศไทยจ านวน 1 ห้อง ตามขนาด
ที่เหมาะสมในต าแหน่งที่สะดวกต่อการสัญจรไปยังห้องรับรองบุคคลส าคัญ 
พื้นที่ส่วนส านักงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ประจ าอาคาร และห้องประชุม 

- พื้นที่ส่วนส านักงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ประจ าอาคาร ตามขนาดที่
เหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าการ ประมาณ 8-10 คน  

- ห้องประชุมภายในอาคาร ให้มีขนาดพื้นที่เพียงพอส าหรับผู้เข้าประชุมไม่
น้อยกว่า 15 คน 

- พื้นที่ส่วนส านักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานประจ าอาคารของผู้เสนองาน เช่น 
พนักงานท าความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานซ่อมบ ารุง 
ฯลฯ ให้มีขนาดพื้นที่เพียงพอตามจ านวนเจา้หน้าที่ประจ าการของผู้เสนองาน  
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- ห้องรับประทานอาหาร และเตรียมอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
ประจ าอาคาร ให้มีขนาดพื้นที่เพียงพอตามจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าการไม่
น้อยกว่า 10 คน พร้อมพื้นที่จัดวางสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ให้
พิจารณาได้ตามความเหมาะสมในการออกแบบจัดวางพื้นที่ และการบริหาร
จัดการ 

- ห้องพักผ่อน และสันทนาการ ห้องเตรียมอาหาร หรือห้องรับประทานอาหาร
ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารของผู้เสนองาน ให้มีขนาดพื้นที่เพียงพอตาม
จ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าการที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการอาคารก าหนด 
พร้อมพื้นที่จัดวางสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

- พื้นที่ส าหรับจัดเตรียมการแสดง ห้องพักนักแสดง และห้องแต่งตัวนักแสดง 
ให้มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานของนักแสดงประจ าอาคารตามจ านวน
ที่เสนอ พร้อมพื้นที่จัดเก็บเครื่องแสดงและพื้นที่จัดวางสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น 

- ห้องปฐมพยาบาล 
- ห้องสุขาส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร ให้มีขนาดพื้นที่และจ านวนที่

เหมาะสม เพียงพอส าหรับบุคลากรประจ าอาคารแสดงประเทศไทย 
- ห้องเก็บของ ให้มีขนาดพื้นที่เหมาะสมส าหรับการเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ทั้งส่วน

ใช้งาน และส่วนส ารองของอาคารแสดงประเทศไทย 
3) พื้นที่เชิงพาณิชย์ในอาคารแสดงประเทศไทย 

พื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายอาหารและพื้นที่ให้บริการ
อื่น ๆ พร้อมพื้นที่เก็บของ รายละเอียดแบบให้เป็นไปตามประเภทการใช้งาน
ของผู้รับช่วงพื้นที่ เชิงพาณิชย์ โดยผู้รับจ้างท าหน้าที่แบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้
เหมาะสมและเป็นไปตามข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน ส่วนการตกแต่ง
เพิ่มเติม พร้อมทั้งอุปกรณ์และวัสดุที่เกีย่วข้องในการด าเนินการพื้นที่เชิงพาณิชย์
ให้อยู่ในความรับผิดชอบและงบประมาณของผู้รับช่วงพื้นที่เชิงพาณิชย์  

7.5 แนวควำมคิด ข้อก ำหนด และรำยละเอียดกำรออกแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร 
การเข้าร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้ ส านักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ได้

พิจารณาตามแนวคิดการจัดแสดงของผู้จัดงานทั้งแนวความคิดหลัก แนวคิดย่อย จากเนื้อหาที่เป็นการปฏิบัติ
และแนวนโยบายที่เป็นภารกิจของกระทรวงและได้ก าหนดแนวคิดหลัก (Theme) ของอาคารแสดงประเทศไทย
คือ “Mobility for the future การขับเคลื่อนสู่อนาคต” ซึ่งได้บูรณาการจากหัวข้อย่อย (Sub theme) ของ
งานตามที่ผู้จัดงานก าหนด เพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากข้ึนของผู้คน 
สินค้า รวมถึงแนวคิดทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การเดินทางและการส ารวจ การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล โลจิสติกส์ และการเช่ือมต่อกับระบบดิจิทัล โดยแนวคิดของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็
เพื่อสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของโลกอนาคตให้แก่ผู้ร่วมงาน  อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจถึงพลังและ
ความสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อโลก โดยมีเนื้อหาหลักที่ต้องการน าเสนอแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น   
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เน้ือหำประเด็นท่ี 1 โครงกำรในพระรำชด ำริ น้ าหนักการน าเสนอในพื้นที่ประมาณร้อยละ 10  
เนื้อหาส่วนนี้น าเสนอเกี่ยวกับโครงการในพระราชด าริ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยน าเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเช่ือมโยงสู่การพัฒนาประเทศ 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น 

1.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น  
- เศรษฐกิจพอเพียง สู่ รอยยิ้มของคนไทย สู่ Smart Community 
- การเรียนทางไกล สู่ Smart People สู่ Digital Manpower พลเมืองดิจิทัล  
- ฝนหลวง สู่ Smart Environment  
- กังหันน้ าชัยพัฒนา วิทยุสื่อสาร สู่ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
1.2 โครงการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เช่น  
- การพัฒนาการศึกษา สู่ Smart People  
- เทคโนโลยีการบิน Smart Mobility 
1.3 โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เช่น 
- โครงการศิลปาชีพ สู่ Smart Community  
- โครงการปลูกป่า สู่ Smart Environment 

เน้ือหำประเด็นท่ี 2: Digital for Development น้ าหนักการน าเสนอในพื้นที่ประมาณร้อยละ 50  
จัดแสดงเนื้อหาใน 2 มิติ คือ Digital Development และ Digital for Mobility Development โดยมี

ประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ เช่น 
2.1 Smart Economy  

การพัฒนาประเทศในด้านเศรษกิจดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการ “เช่ือมไทย เช่ือม
โลก” น าเสนอการเช่ือมโยงสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยชูประเด็น “ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน หรือ 
Infrastructure ที่ดีที่สุดในภูมิภาค” ให้โดดเด่น 
- โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป: รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ส่วนขยาย Motorway และ Submarine   
Cable ฯลฯ 
- โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: เน็ตประชารัฐ และ IoT network ฯลฯ  
2.2 Smart Living 

เมืองไทยเป็น Land of Sea, Sun, Sand and Smile มีคุณสมบัติและศักยภาพในการน าดิจิทัล
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือ
ต่างชาติที่เข้ามาพ านักพักอาศัย หรือท าธุรกิจ 

เป็น Smart Community ชุมชน มี broadband internet เน็ตประชารัฐ  
มีบริการด้านสาธารณสุขที่ทันสมัย (Smart Medical)  
รองรับสังคมผู้สูงอายุ มี community และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 
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2.3 Smart People 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถของคนไทยในการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบการศึกษาที่

ปรับเปลี่ยน เช่น การศึกษาแบบรูปแบบ Coding Thailand  และการเรียนรู้ผ่าน VR, AR เป็นต้น  
2.4 Smart City 

น าเสนอการพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเมืองให้ทันสมัยน่าอยู่ โดยยกจุดเด่นของแต่ละเมืองมา
น าเสนอ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น พัทยา ศรีราชา 

เน้ือหำประเด็นท่ี 3: ศิลปวัฒนธรรมไทย  น้ าหนักการน าเสนอในพื้นที่ประมาณร้อยละ 40  
3.1 เนื้อหาสะท้อนศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย อันเป็นเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจของ
ชาวโลกในมุมต่าง ๆ เช่น การจ าลองวิถีชีวิตแบบไทย ร้านอาหารไทย พาหนะแบบไทย การแสดงร าไทย 
มวยไทย โดยให้สอดรับกับดิจิทัลเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ และเน้นการสัมผัสประสบการณ์ตรงใน
ส่วนจัดแสดงนิทรรศการนี้  
ทั้งนี้ อัตราส่วนของพื้นที่ในการจัดแสดงงานดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
ผู้เสนองานจะต้องสร้างสรรค์ และน าเสนองานนิทรรศการให้สอดคล้อง ครอบคลุมและตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการของประเทศไทยตามรายละเอียดเนื้อหาที่ลงนามในสัญญา
การเข้าร่วมงานระหว่างประธานอ านวยการอาคารแสดงประเทศไทย (Commissioner General of 
Section) ของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ ประธานอ านวยการจัดงานของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (Commissioner General) ตามเอกสารใน Participation Contract of Expo 2020 
Dubai 

7.5.1 ผู้เสนองานสามารถน าเสนอ และเพิม่หวัข้อย่อยอื่น ๆ  ขององค์กรผู้จัดงานทีส่อดคลอ้งกบั
แนวทางการน าเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาได้ โดยใช้เรื่อง แนวความคิด และ
เนื้อหาสาระของงานนิทรรศการในอาคารแสดงประเทศไทยที่ก าหนดให้จัดแสดง 

7.5.2 ผู้เสนองานต้องศึกษาวิเคราะห์ น าเสนอแนวคิดและก าหนดเนื้อหา หัวข้อหลัก หัวข้อ
ย่อย ของแนวความคิดหลักขององค์กรผู้จัดงาน ต้องมีสาระครบถ้วนตามหัวข้อและ
แนวความคิดที่ส านักงานฯ ก าหนด โดยการน าเสนองานนิทรรศการต้องสามารถสื่อสาร
ให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงสาระที่น าเสนอ และเกิดความประทับใจต่อผู้เข้าชมในการเข้าร่วม
แสดงนิทรรศการของประเทศไทย  

7.5.3 ผู้เสนองานต้องออกแบบการจัดวางพื้นที่นิทรรศการให้มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ใช้สอยอื่น
ของอาคาร และสัมพันธ์กับแผนการบริหารจัดการอาคารโดยให้การสัญจรของผู้เข้าชม
อาคารไหลเวียนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ค านึกงถึงเส้นทางการสัญจรของผู้เข้าชมอย่าง
มีประสิทธิภาพ และค านึงถึงพื้นที่กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ที่จะมีข้ึนในอาคารแสดง
ประเทศไทย หรือในบริเวณอาคารแสดงประเทศไทย 
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7.5.4 ผู้เสนองานต้องเลือกใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยส าหรับใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ ให้การจัดแสดงมี
ชีวิตชีวา สนุกสนาน ผู้เข้าชมสามารถจินตนาการ เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยที่
น าเสนอ และเกิดความประทับใจ ท าให้ผู้ชมอยากรู้จัก และมาท่องเที่ยวหรือลงทุนใน
ประเทศไทยมากข้ึน 
ทั้งนี้ ผู้เสนองานต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 
ให้ครบถ้วน 

8.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำ 
ระยะเวลาด าเนินงานภายใน 1,200 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีก าหนดการด าเนินงานหลัก

ตามระยะเวลา เช่น 
8.1  การทดสอบ (Test Run) การเปิดใช้อาคารแสดงประเทศไทย และงานระบบ  
8.2  การส่งมอบอาคารแสดงประเทศไทยที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดแสดงได้อย่างเต็มรูปแบบ  
8.3 การจัดแสดงนิทรรศการงาน World Expo 2020 Dubai  
8.4  การรื้อถอนช้ินงานนิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคาร รื้อถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง และส่งมอบที่ดินคืน  

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดขององค์กรผู้จัดงาน คือ Self-Build Pavilions Delivery 
Guide รวมถึงข้อก าหนด ระยะเวลา กฎหมาย และกฎระเบียบที่ทางองค์กรผู้จัดงานจะออกมาบังคับใช้
ภายหลัง 

9. คุณสมบัติของผู้เสนองำน 
9.1  ผู้เสนองาน ต้องเป็นนิตบิุคคลหรือกิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายไทย มผีู้ถือหุ้นสัญชาติ
ไทยเกินกว่าร้อยละ 51 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 100,000,000 บาท 
9.2  ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
9.3  ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่        
ส านักงานฯ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการเสนองานจ้างครั้งนี้ 
9.4  ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธ์ิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนองานได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิ หรือความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
9.5  ผู้เสนองานที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับส านักงานฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ ที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ดังนี้ 

1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 

9.6 ผู้เสนองานต้องเป็นผู้มีผลงานในด้านการบริหารจัดการและการจัดนิทรรศการตั้งแตป่ี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 
2000) ในงานต่าง ๆ ดังนี ้
1) งานมหกรรมโลก (World Exposition) หรือ 
2) งานนิทรรศการนานาชาติ (International Exhibition) ที่รับรองโดย Bureau International 

des Expositions (BIE) หรือ 
3) งานนิทรรศการนานาชาติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล หรือนวัตกรรมที่มีตัวแทนประเทศ 

หรือองค์กรต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดง และมีระยะเวลาการจัดงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

10. หลักฐำนกำรเสนองำน 
ผู้เสนองานจะต้องเสนอเอกสาร โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
10.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล 
- หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้า
มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบที่ส านักงานฯ ก าหนด 

10.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ ให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้าง หรือส าเนาสัญญาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่น ๆ 
4) ซองข้อเสนอด้านราคา 
5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบที่ส านักงานฯ ก าหนด 
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11. กำรจัดท ำข้อเสนอเพ่ือกำรพิจำรณำ 
ผู้เสนองานต้องยื่นซองเป็น 2 ซอง คือ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอด้านราคา อย่างละ 5 
ชุด (ต้นฉบับส ี1 ชุด และส าเนา 4 ชุด) และบรรจุลง ใน flash drive จ านวน 10 ชุด 
11.1  ข้อเสนอทางเทคนิค ประกอบด้วย รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

11.1.1  แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และตกแต่งอาคารแสดงประเทศ
ไทย  

11.1.2 เอกสารแสดงแบบร่าง (Sketched Design) ของอาคาร และรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคาร
แสดงประเทศไทยทั้งภายนอก และภายใน แปลนผังพื้นทุกช้ัน (Floor Plans) รูปด้าน 
(Elevations) รูปตัดอาคาร (Sections) โดยก าหนดขนาดลงในแบบ (Scale) รวมทั้ง
แผนผังการจัดวางพื้นที่ใช้สอย (Function Plans) และรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
ทุกห้องทุกช้ัน จัดท ารายละเอียดวัสดุเบื้องต้น และรูปทัศนียภาพ (Perspective) 
ภายนอก ภายในอาคาร ห้องแสดงนิทรรศการ รวมทั้งพื้นที่เชิงพาณิชย์ในมุมมองต่าง ๆ  
ที่ต้องการน าเสนออย่างน้อยมุมละ 1 ภาพตามแบบ  

11.1.3 แนวคิดการออกแบบ และรูปแบบงานนิทรรศการพร้อมเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ
ของอาคารแสดงประเทศไทย 

11.1.4 แนวคิดเนื้อหาสาระ และแนวความคิดหลัก (Theme Statements) การจัดแสดง
นิทรรศการของอาคารแสดงประเทศไทย 

11.1.5 ภาพจ าลองสามมิติโดยคอมพิวเตอร์ (3D Computer Graphic) ที่แสดงถึงรายละเอียด
ของอาคารแสดงประเทศไทย และการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่
พิจารณาเข้าใจ และรับทราบสื่อความหมายของการออกแบบที่น าเสนอได้อย่างชัดเจน 

11.1.6 ตารางภาพรวมแผนการด าเนินงานหลักในการบริหารจดัการโครงการฯ ตามภารกิจ (Project 
Master Schedule) ตารางแผนการด าเนินงานก่อสร้าง ตกแต่งอาคารแสดงประเทศไทย 
(Construction Schedule)  ตารางแผนการด า เนินการผลิต และติดตั้ ง ช้ินงาน
นิทรรศการ (Exhibition Procedures Schedule) ตารางแสดงแผนการขนส่ง (Logistic 
Schedule) และตารางแสดงแผนการรื้อถอนอาคารและประกันภัยของโครงการฯ  

11.1.7 ภาพรวมแผนงาน และข้ันตอนการด าเนินโครงการฯ และแผนการด าเนินการกอ่สร้าง ตกแตง่ 
ติดตั้งนิทรรศการ และรื้อถอนอาคารแสดงประเทศไทย 

11.1.8 แผนบริหารการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทยจนส่งมอบอาคารที่แล้วเสร็จสมบูรณ์
พร้อมเปิดใช้แสดงงานภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

11.1.9 แผนบริหารการขนส่ง และการประกันภัยอาคารแสดงประเทศไทย 
11.1.10 แผนบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทยตามภารกิจหลัก (Master Schedule) ตลอด

ระยะเวลาการจัดแสดงงาน ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 
11.1.11 แผนบริหารจัดการรื้อถอนอาคารแสดงประเทศไทยหลังสิ้นสุดการจัดแสดงงานระหว่าง

วันที่ 11 เมษายน 2564 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 
11.1.12 แผนบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยอาคารแสดงประเทศไทยตามรูปแบบที่น าเสนอ 
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11.1.13 การตกแต่งภูมิทัศน์ที่ครอบคลุมบริเวณอาณาเขตพื้นที่ของประเทศไทย พร้อมแผน
ด าเนินการ และการบริหารจัดการตลอดระยะเวลาจัดแสดงงาน 6 เดือน 

11.1.14 แผนการจัดระเบียบแถวเพื่อรองรับจ านวนผู้เข้าชมอาคารในวันปกติ และวันพิเศษใน
โอกาสต่าง ๆ ของประเทศไทย 

11.1.15 แผนผังบริหารจัดการเส้นทางสัญจรของผู้เข้าชมภายในอาคารแสดงประเทศไทย 
11.1.16 แผนบริหารจัดการของอาคารแสดงประเทศไทยในการให้การต้อนรับ และการจัดเตรียม

พื้นที่ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับแขกรับเชิญอย่างเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการในระดับต่าง ๆ 

11.1.17 แผนบริหารจัดการบุคลากรของผู้เสนองานประจ าอาคารแสดงประเทศไทย 
11.1.18 แผนบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคารแสดงประเทศไทย 
11.1.19 แผนบริหารจัดการด้านการซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคนิคและที่

ติดตั้งใช้งานของอาคารแสดงประเทศไทย 
11.1.20 แผนด าเนินการ แผนบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามรูปแบบที่น าเสนอและข้อเสนอ

การจัดผลประโยชน์ตอบแทน 
11.1.21 แผนบริหารจัดการจ านวนและประมาณการจ านวนผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทย 
11.1.22 แสดงแผนการบริหารจัดการผู้เข้าชมภายในอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิด

เพลิงไหม้ กรณีเกิดแผ่นดินไหว หรือกรณีเกิดพายุ 
11.1.23 แผนบริหารจัดการระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
11.1.24 แผนบริหารจัดการดูแล ควบคุม และการจัดกิจกรรมการแสดงประจ าวันและการแสดง

เนื่องในโอกาสพิเศษ 
11.1.25 ร่างแผนงาน และรายละเอียดการแสดงประจ าวัน และกิจกรรมการแสดงเนื่องในโอกาส

พิเศษ หรือการแสดงระหว่างการเข้าแถวรอการเข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยในช่วง
ระหว่างงาน 

11.1.26 น าเสนอรูปแบบ แนวคิด และแผนบริหารจัดการงาน “วันเสมือนวันชาติไทย”  
11.1.27 แผนงานประชาสัมพันธ์ ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ และรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ตลอด

ระยะเวลานับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ โดยน าเสนอรายละเอียดชนิดของสื่อที่
เผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ ทางเว็บไซต์ ทางวิทยุ และทางโทรทัศน์ ทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศโดยต้องน าเสนอรูปแบบ และประมาณตารางระยะเวลาการจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ 

11.1.28 โครงสร้างองค์กรของผู้ด าเนินการโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งส่วนงานที่
สอดคล้องกับแนวทาง และวิธีการด าเนินงานที่ เสนอ แสดงให้เห็นถึงกลไกการ
ประสานงานกับส านักงานฯ  

11.1.29 เอกสารแสดงประวัติและประสบการณ์บุคลากรหลักทั้งหมดของผู้เสนองาน และบัญชี
รายช่ือบุคลากรทั้งหมดที่เสนอในผังการจัดองค์กรในโครงการ 
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11.1.30 น าเสนอรูปแบบเบื้องต้นของช้ินงานเพื่อน าไปออกแบบรายละเอียด จัดหา และจัดท า
ช้ินงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองาน ดังต่อไปนี้ 
1) เครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารแสดงประเทศไทย 
2) ของที่ระลึกส าหรับแจกผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทย 
3) แบบเข็มที่ระลึกของอาคารแสดงประเทศไทย แบบสัญลักษณ์ สัญลักษณ์น าโชค และ
ตรายางสัญลักษณ์ เพื่อใช้แสดงเป็นเอกลักษณ์ของอาคารแสดงประเทศไทย โดยน าเสนอ
รูปแบบอย่างน้อยรายการละ 3 แบบ 
4) รูปแบบเว็บไซต์ 
5) รูปแบบเบื้องต้นของหนังสือแนะน าอาคารแสดงประเทศไทย 
6) รูปแบบสมุดลงนามเยี่ยมอาคารของบุคคลส าคัญ 

11.1.31 รายละเอียดข้อเสนออื่น ๆ ที่ผู้เสนองานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้า
ร่วมงานแสดงนิทรรศการครั้งนี้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

11.2 ข้อเสนอด้านราคา 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการออกแบบก่อสร้าง และจ้างเหมาบริการจัด

นิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในครั้งนี้ โดยเสนอรายละเอียด ต่าง ๆ  
ดังนี ้

11.2.1  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และ/ หรือราคาต่อหน่วย และ/ หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข 
และตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

11.2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดการยืนราคา ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วัน
เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

11.2.3  แสดงรายละเอียดบุคลากรหลักแต่ละคน แสดงจ านวนคน-เดือน (Man-Month) และ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ (Bill of Quantities) ตามราคาที่เสนอโดยแยกเป็น
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่า
บริหารจัดการส าหรบัอาคารแสดงประเทศไทย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แจง
เป็นรายการ ปริมาณราคาต่อหน่วยอย่างครบถ้วน และชัดเจน 

11.2.4  เงื่อนไข และงวดการจ่ายค่าจ้าง (Term of Payment) พร้อมรายละเอียดในแต่ละงวด 
11.2.5 ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน ไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี

การขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคา พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 

11.2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามตามระยะเวลา ในข้อก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินงาน ในข้อ 8 
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12.   กำรยื่นเสนองำน 
12.1  ก่อนยื่นซองเสนองานผู้เสนอราคาต้องศึกษาข้อก าหนดรายละเอียดต่างๆ ของทางราชการให้ถ่ี
ถ้วน และเข้าใจเอกสารทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนองานตามเงื่อนไขข้อก าหนดและขอบเขต
งานการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ รื้อถอน และการจัดการนิทรรศการอาคาร
แสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai 
12.2  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการจ้าง” โดย
แยกเป็น 2 ซอง และระบุไว้ที่หน้าซองให้ชัดเจน ดังนี ้

 1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่น ๆ 
 2) ซองข้อเสนอด้านราคา (ซองใบเสนอราคา) 

12.3 ผู้เสนองานจะต้องยื่นข้อเสนอตามก าหนดตามวัน เวลาและสถานทีท่ี่ส านักงานฯ ก าหนด เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาย่ืนเสนองานแล้ว ส านักงานฯ จะไมร่ับซองเสนองานโดยเด็ดขาด 
12.4  ส านักงานฯ จะแจง้วัน เวลา และสถานที่แกผู่้ยื่นข้อเสนอทุกราย เพื่อใหม้าน าเสนอรายละเอียด
ของงานต่อคณะกรรมการจ้างฯ 
12.5 ในวันและเวลาทีผู่้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเสนอทางเทคนิค เอกสารและวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการช้ีแจง
ข้อเสนอทางเทคนิคต้องเป็นชุดเดียวกันกบัที่ยื่นมาพร้อมซองข้อเสนอทางเทคนิคเท่านั้น ยกเว้นเครือ่งมือ
เครื่องใช้ทางเทคนิคประกอบการช้ีแจงที่ผูเ้สนองานสามารถน ามาติดตั้ง เพื่อเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการ
ช้ีแจงในวันดังกล่าว และคณะกรรมการจ้างฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัการพิจารณาเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากวันย่ืนเสนองานของผูเ้สนองาน ยกเว้นเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจ้างฯ ให้
ช้ีแจงเพิ่มเติมในช่วงเวลาซักถาม 
เวลาส าหรบัการช้ีแจงข้อเสนอทางเทคนิคของผูเ้สนองานแตล่ะราย จะมีก าหนดเวลาเท่ากันคือรายละไม่
เกิน 1 ช่ัวโมง  
12.6 ส านักงานฯ จะคัดเลือกเฉพาะผูเ้สนองานทีเ่สนอรายละเอียดด้านเทคนิคได้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดมากที่สุด โดยถือเกณฑ์ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปเป็นผูผ้่านการพจิารณาข้อเสนอด้าน
เทคนิค 

13. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
13.1 ส านักงานฯ ใช้หลักเกณฑร์าคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยให้
คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนกัที่ก าหนด ดังนี้ 

  1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30 
  2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ก าหนดน้ าหนักเท่ากบัร้อยละ 70 
     13.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค 
การพิจารณาข้อเสนอตามขอบเขตของงาน ผู้ที่ผ่านการพจิารณาเกณฑ์ จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากคะแนนรวม 100 โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพจิารณาให้น าเสนอราคา   
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รำยละเอียดของเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อเสนอด้ำนเทคนิค 
หลักเกณฑก์ารให้คะแนน คะแนน 

1. แนวความคิด  รูปแบบอาคาร การตกแต่งภายนอกภายในอาคาร ในการจัดแสดงนิทรรศการ 
และแผนการด าเนินงาน     

40 

1.1 แนวความคิดในการออกแบบอาคาร การน าเสนอรูปแบบ การออกแบบพื้นที่ใช้สอยใน
อาคาร ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย กับการบริหารจัดการอาคาร (15 คะแนน) 

1.2 แนวความคิดในการออกแบบงานนิทรรศการ การน าเสนอรูปแบบงานนิทรรศการ และ
การออกแบบช้ินงาน (15 คะแนน) 

1.3 แนวความคิดในการน าเสนอสาระส าคัญ ระบุที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อตรวจสอบ และ
รับรองความถูกต้องของข้อมูล (5 คะแนน) 

1.4 รายละเอียดข้ันตอนการบริหารจัดการการก่อสร้าง ตาร างแผนงานการก่อสร้าง 
รายละเอียด และความชัดเจนของแผนการด าเนินงานทั้งโครงการ (5 คะแนน) 

 

2. ความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีและความทันสมัยของอปุกรณ์ 
     เครื่องมือทางเทคนิค ในการสื่อแสดงแนวคิดนิทรรศการ  และกิจกรรมการแสดง 
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3.   การบริหารจัดการอาคาร การช้ีแจงแผน และรายละเอยีดข้ันตอนการบริหารอาคาร แสดง 
      ทักษะ และความพร้อมในการควบคุม ดูแล การบริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทยและ 
      บริเวณโดยรอบ แนวความคิดในการบรหิารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
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4.   คุณสมบัติ ประวัติ ประสบการณ์ ผลงาน และสถานะทางการเงินของผู้เสนองาน ความพร้อมใน  
      การด าเนินงานและการบรหิารจัดการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความพร้อมด้านบุคลากร   
      รายช่ือที่ปรึกษาทางวิชาการ 

10 

รวม 100 
 การตัดสินของคณะกรรมการจ้างฯ ถือเป็นข้อยุติ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได ้

14. กำรส่งมอบงำนและเง่ือนไขกำรเบิกจ่ำย 
ส านักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด โดยพิจารณาจากแผนการด าเนินงานและข้อเสนอจากผู้ยื่นข้อเสนอ 

ซึ่งส านักงานฯ ได้ให้ความเห็นชอบ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอ และก าหนดเงื่อนไขการส่งมอบงาน การน าส่ง
รายงาน การน าเสนอรายละเอียดผลงานที่ด าเนินการ หรือการจัดกิจกรรมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อเสนอ
ด้านเทคนิค  ให้สอดคล้องกับงวดการส่งมอบงาน  โดยระบุรายละเอียดมูลค่าของงวดงานตามรายละเอียดที่เสนอ
เป็นจ านวนเงินแต่ละงวดไว้ในข้อเสนอด้านราคา 

15. กำรท ำสัญญำจ้ำง 
15.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้าง กับส านักงานฯ ภายใน 10 (สิบ) วันท าการนับถัดจากวันที่

ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของวงเงินค่าจ้างตาม
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

15.1.1 เงินสด 
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15.1.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป็นเช็คลงวันที่ลงนามใน
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 (สาม) วันท าการ 

15.1.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
15.1.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง ช่ือ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของ
ทางราชการ 

15.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งได้จดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

16. กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
ส านักงานฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดผลงานที่เสนอ และตกลงกันตามรายละเอียด
ในสัญญาจ้าง 

17. อัตรำค่ำปรับและค่ำเสียหำย 
ในกรณีผูเ้สนองานไม่ปฏิบัติตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ส านักงานฯ จะด าเนินการดงันี ้
17.1 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะคิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสญัญาต่อวัน 
17.2  ในกรณีที่ผูเ้สนองานไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและเสีย
ประโยชน์ หรือเป็นเหตุใหม้ีการบอกเลกิสญัญา ส านักงานฯ จะคิดค่าเสียหายทีเ่กิดข้ึนตามจริง และ
ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

18. กำรรับประกันควำมบกพร่อง 
18.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง และต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับประกันความ
ช ารุดบกพร่องของงานที่รับจ้างตามสัญญา ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันสิ้นสุดสัญญา 
18.2  ผู้รับจ้างต้องรีบด าเนินการแก้ไขความช ารุดบกพร่องในช่วงระหว่างการจัดงานให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 1 (หนึ่ง) วันท าการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง โดยผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

19. กำรสงวนสิทธิ์ในกำรเสนองำน และอ่ืน ๆ 
19.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี โดยจะท าข้อผูกพันต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ส านักงานฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโดยไม่จัดจ้างก็ได้ หากไม่ได้
รับอนุมัติเงินงบประมาณประจ าปีทั้งรายการ และ/ หรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อส านักงานฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น 
19.2 ผู้เสนองานซึ่งส านักงานฯ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 15 ส านักงานฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
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20. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 
 
 

          ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
         ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 


