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ข้อก ำหนดงำนจ้ำง 
กิจกรรมจัดเก็บองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรมไทย   

ภำยใตโ้ครงกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามแผนปฏิบัติงาน ศ.ศ.ป. ประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สืบสานคุณค่า
แห่งงานศิลปาชีพ (The Promotion & Development of the SUPPORT product) กลยุทธ์ที่ 1.1 การ
เผยแพร่คุณค่าแห่งงานศิลปาชีพ เพ่ือให้ ศ.ศ.ป. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ และเผยแพร่คุณค่างาน
ศิลปาชีพตามพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมไทยหลากหลายแขนงแก่ผู้สนใจ และท าให้งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทย 
เป็นที่รู้จัก ได้รับการส่งเสริม และร่วมสืบสานต่อไป 

  สายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ จึงได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน “กิจกรรมจัดเก็บองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพและงำนศิลปหัตถกรรมไทย ภำยใต้โครงกำรจัดเก็บ
องค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการด าเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของ ศ.ศ.ป. ในการเป็น
ศูนย์รวมองค์ความรู้ (SACICT Arts and Crafts Knowledge Center) โดยได้จัดท าระบบสืบค้นข้อมูลงาน
หัตถกรรม (SACICT Archive) ของ ศ.ศ.ป. ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูลองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ทั้ง 10 ประเภท และผลงานออกแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย ครูศิลป์ของแผ่นดิน 
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และนักออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และชุมชนหัตถกรรม ที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณค่ าเป็นผลงานที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ 
พัฒนาการ และผลงานส่วนบุคคล ที่ได้รับมอบจากบุคคลส าคัญหรือทายาท ซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์  

การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าว ได้ด าเนินการต่อเนื่องในปี 2562 เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและงานศิลปหัตถกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลโดย ศ.ศ.ป. 
ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมของ ศ.ศ.ป. รวมถึงพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15 พ้ืนที่ ใน 2 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บันทึกลงในระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม (SACICT Archive) และ ในปี 2563 ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
องค์ความรู้งานศิลปาชีพจากศูนย์ศิลปาชีพทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง, ศูนย์
ศิลปาชีพกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร, ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต  า 
และโครงการพระราชด าริ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดล าปาง รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลโดย ศ.ศ.ป. 
ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมของ ศ.ศ.ป. ในอีก 2 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรม 
เพ่ือบันทึกลงในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความ
เสถียรภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนการด าเนินงานในปี 2564 คือการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพหรืองาน
ศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งสร้างสรรค์โดยครูหรือสมาชิกศิลปาชีพ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ
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ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ส าหรับบันทึกลงระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม (SACICT Archive) รวมถึงช่อง
ทางการเผยแพร่อื่นๆ ของ ศ.ศ.ป. ตลอดจนการจัดท าวีดิทัศน์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมไทย
ภายใต้แนวคิด SACICT Documentary ซึ่งต่อยอดมาจากการด าเนินงานในปี 2563 เพ่ือเป็นช่องทางใน
การศึกษาเรียนรู้งานงานศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมไทย ในฐานะคลังองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมไทย
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่ง
สร้างสรรค์โดยครูหรือสมาชิกศิลปาชีพ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม 
 2.2 เพ่ือให้ ศ.ศ.ป. เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย 
(SACICT Arts and Crafts Knowledge Center) และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ และเผยแพร่งาน
หัตถศิลป์ของประเทศไทย 
 2.3 เพ่ือให้ระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) และฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเรียนรู้งานศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมในสังคมไทย และเป็นคลังองค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอด
ทั้งเชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศ.ศ.ป. ณ วันยื่น 

เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นเสนอราคา ครั้งนี ้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นผลงานเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลหรือจัดท าสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี 

องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
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บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศูนย์ฯ เชื่อถือ โดยต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน 
และส าเนาสัญญาจ้าง พร้อมประทับตรารับรองส าเนาถูกต้อง ซึ่งส าเนาที่แนบมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวันที่
ท างานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  

4. ลักษณะของงำนจ้ำง  
  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทย โดยมีรายละเอียด
การด าเนินงานดังนี้ 

  4.1  เสนอแผนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนจ้ำงท้ังหมด 
  ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้งานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทย โดย
ก าหนดกรอบเวลาในการลงพ้ืนที่ และรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล รวมถึงแผนงานและ
กรอบเวลา (Timeline) ในการด าเนินการทั้งโครงการ ทั้งนี้ต้องเสนอรายชื่อคณะท างานไม่น้อยกว่า 10 คน 
ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ หลักฐานการศึกษา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
เอกสารแสดงประวัติ ประสบการณ์การท างาน และตัวอย่างผลงาน ดังนี้  

(1) ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ  
(2) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
(3) ทีมสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล (ไม่น้อยกว่า 2 คน)  
(4) ช่างภาพนิ่ง ส าหรับถ่ายภาพบุคคลและถ่ายภาพชิ้นงาน (ไม่น้อยกว่า 2 คน) 
(5) ทีมงานจัดท าวีดิทัศน์องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม (SACICT Documentary) 

(ไม่น้อยกว่า 3 คน) ประกอบด้วย ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) 1 คน และทีมถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
ไม่น้อยกว่า 2 คน 

(6) ผู้แปลหรือสถาบันผู้ให้บริการแปลภาษา  

ทั้งนี้ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารหลักฐานแสดงการยินยอม
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการในวันยื่นข้อเสนอ 

4.2  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ชิ้นงำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรมไทย 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ในชิ้นงานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมซึ่งสร้างสรรค์โดย

ครหูรือสมาชิกศิลปาชีพ  ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทศิลปหัตถกรรม และข้อมูลผู้สร้างสรรค์ 
โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในกิจกรรมที่ ศ.ศ.ป. จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
หรือ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือสถานที่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนด  

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการประสานงานชิ้นงานและจัดหาพ้ืนที่ส าหรับจัดท าสตูดิโอบันทึกภาพ
ผลงานงานศิลปหัตถกรรมจากครูหรือสมาชิกศิลปาชีพ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาท
ช่างศิลปหัตถกรรม จากภายในกิจกรรมของ ศ.ศ.ป. หรือการจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่สร้างสรรค์งานศิลปาชีพหรือ
งานศิลปหัตถกรรม รวมไม่น้อยกว่า 700 ชิ้นงาน พร้อมจัดท าค าอธิบาย (ภาษาไทย) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
ไว้ในภาคผนวก และต้องด าเนินการพิสูจน์อักษร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเสนอต่อผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกข้อมูล 

 โดยด าเนินการภาพถ่ายชิ้นงานตามมาตรฐานของการให้บริการในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT 
Archive) ใน 2 รูปแบบคือ ไฟล์ภาพถ่ายชิ้นงานที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 MB จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ภาพ/                       
1 ชิ้นงาน  และไฟล์ภาพถ่ายชิ้นงานที่ได้รับการปรับขนาดภาพส าหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ (ขนาดไฟล์ระหว่าง 500 – 
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800 KB)  โดยภาพถ่ายต้องเก็บรายละเอียดและลักษณะพิเศษของชิ้นงานให้ครบถ้วน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
ในตัวชิ้นงานและเพ่ือน าไปใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในระบบฯ ต่อไป 

4.3  กำรผลิตวีดิทัศน์องค์ควำมรู้กระบวนกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปหัตถกรรม (SACICT Documentary) 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการผลิตวีดิทัศน์องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม (SACICT 

Documentary) ในพ้ืนที่ศูนย์ศิลปาชีพ หรือโครงการในพระราชด าริ หรือชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม หรือพ้ืนที่
สร้างสรรค์ผลงานของครูหรือสมาชิกศิลปาชีพ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง อาทิ ผ้าแพรวา ผ้ากาบบัว ผ้าซิ่นตีนจกลับแล หรือองค์ความรู้ที่ได้รับการ
พิจารณาจากผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
ในระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม (SACICT Archive) และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของ                  
ศ.ศ.ป. จ านวน 5 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที) ทั้งนี้ในวีดิทัศน์ 1 เรื่อง ประกอบด้วย
วีดิทัศน์ค าบรรยายภาษาไทย 1 วีดิทัศน์ และวีดิทัศน์ค าบรรยายภาษาอังกฤษ 1 วีดิทัศน์ ดังรายละเอียด               
การด าเนินงานดังนี้ 

4.3.1 เนื้อหาวีดิทัศน์ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิคพิเศษ ภูมิหลัง 
หรือเรื่องราวประวัติการสร้างสรรค์โดยสังเขป เป็นต้น 

4.3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวคิดและรูปแบบ (Concept) ในการจัดท าวีดิทัศน์ ให้สามารถสื่อถึง

กระบวนการการสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ในชิ้นงานอย่างทรงคุณค่าและสวยงาม 
(2) จัดท าแผนการด าเนินงานและการลงพ้ืนที่ผลิตวีดิทัศน์องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์

งานศิลปหัตถกรรม (SACICT Documentary) โดยละเอียด 
(3) จัดท าบทวีดิทัศน์ (Storyboard) องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม  

(SACICT Documentary) จ านวน 5 เรื่อง ตามแนวคิดและรูปแบบที่ก าหนด 
(4) จัดหาเตรียมสถานที่ถ่ายท าพร้อมอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
(5) ด าเนินการตัดต่อ บันทึกภาพและเสียง พร้อมดนตรีประกอบและกราฟฟิกให้เหมาะสม 

สวยงาม สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบวีดิทัศน์ 
(6) จัดท าค าบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้แปลที่มีประสบการณ์หรือสถาบัน

แปลภาษาที่ได้รับการยอมรับ  โดยค าบรรยายในวีดิทัศน์ต้องผ่านการพิสูจน์อักษรก่อนเสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกครั้ง และต้องเสนอให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาถึงความถูกต้อง
เหมาะสมก่อนด าเนินการผลิต 

4.3.3 บันทึกภาพถ่ายกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานและภาพบรรยากาศการสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง                  
มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 MB ไม่น้อยกว่า 20 ภาพ ต่อ 1 วีดิทัศน์ โดยภาพถ่ายต้องเก็บ
รายละเอียดและความสวยงามของกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมได้
อย่างครบถ้วน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในตัวชิ้นงานและเพ่ือน าไปใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้และ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อไป 

4.4  กำรด ำเนินกำรแปลข้อมูลจำกฐำนข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive)  
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแปลข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive)  

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2,500 ข้อมูล อาทิ ข้อมูลครูศิลป์ของแผ่นดิน ข้อมูลครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ข้อมูลทายาทช่างศิลหัตถกรรม ข้อมูลชิ้นงานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรม หรือข้อมูลอ่ืนๆ 
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ที่ได้รับการพิจารณาจากผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ในหลากหลาย
ช่องทาง และส่งเสริมให้ ศ.ศ.ป. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 
โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

(1) ก าหนดแผนงานและกรอบเวลาในการด าเนินงาน 
(2) ด าเนินการศึกษารูปแบบเนื้อหาข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive)   

ค าศัพท์เฉพาะส าหรับอธิบายชื่อและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตกรรม รวมถึงเอกสารหรือต าราที่
เกี่ยวข้อง  

(3) ด าเนินการแปลข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) ที่ได้รับการ
พิจารณาจาก ศ.ศ.ป. และด าเนินการแปลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก โดยผู้แปลที่มี
ประสบการณ์ในการแปลภาษาไทย - อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือสถาบันแปลภาษาท่ีให้บริการ
แปลภาษาไทย - อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 5  ปี  และจัดส่งข้อมูลที่ด าเนินการแปลแล้วเสร็จตามแผนงาน 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจะต้องด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

5.1  ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการด าเนินงานตามขอบเขตให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงานจ้าง  
รวมถึงระยะเวลาการด าเนินงานตามข้อก าหนดการจ้างในข้อ 4 

5.2  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามข้อ 4 
5.3  ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และส่งมอบงานที่เก่ียวข้องตามข้อ 4 
5.4  ในการด าเนินงานตามรายละเอียดข้อ 5.1 - 5.3 ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ       

ศ.ศ.ป. ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ เพ่ือให้ได้รูปแบบรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในข้อก าหนดนี้ และเพ่ือให้สามารถส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานได้ 
รวมทั้งจะต้องมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นครั้งคราว เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค ฯลฯ โดยการจัดประชุมดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการของ ศ.ศ.ป. เป็นผู้ก าหนด พร้อมกันนี้ในการประชุมทุกครั้งให้ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงาน  
การประชุมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ.ศ.ป. ภายใน 10 วันท าการ หลังจากมีการประชุม      

6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
          ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

7. งบประมำณ    
งบประมาณในการจัดจ้าง 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว   

8. กำรส่งมอบงำน  
  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามขอบเขต 

งานจ้าง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ อาคารที่ท าการของ ศ.ศ.ป. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 8.1 งวดที่ 1  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลา 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 
- แผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.1 
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- แผนและรายละเอียดการด าเนินงานส่วนการผลิตวีดิทัศน์องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรม (SACICT Documentary) ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.3.2 (1) และ 4.3.2 (2) 

- แผนการด าเนินงานส่วนการแปลข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT 
Archive) ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.4 (1) 

โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าเอกสารส่งมอบงานเป็นรายงานผลงานการด าเนินงานงวดที่ 1 
(พิมพ์สี่สี) จ านวน 2 ชุด และบันทึกรายละเอียดงานในรูปแบบไฟล์เอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และไฟล์เอกสารที่
สามารถน าไปแก้ไขและท างานต่อได้ ทั้งหมดในแฟลชไดรฟ์ จ านวน 2 ชุด  

8.2 งวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- ด าเนินการตามข้อ 4.2 โดยจัดส่งข้อมูลชิ้นงานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมซึ่งสร้างสรรค์โดยครูหรือ
สมาชิกศิลปาชีพ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทศิลปหัตถกรรม รวมไม่น้อยกว่า 300 ข้อมูลชิ้นงาน 
พร้อมข้อมูลผู้สร้างสรรค์ และรายงานการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

- ด าเนินการตามข้อ 4.3.2 (3) โดยจัดส่งบทวีดิทัศน์ (Storyboard) องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค ์
งานศิลปหัตถกรรม (SACICT Documentary) จ านวน 5 เรื่อง ตามแนวคิดและรูปแบบที่ก าหนด  

- ด าเนินการตามข้อ 4.4 โดยจัดส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) 
ที่ได้รับการแปลภาษาจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อมูล พร้อมระบุรายชื่อเอกสาร หนังสือ หรือเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงค าศัพท์เฉพาะส าหรับอธิบายชื่อ ข้อมูลรายละเอียดชิ้นงาน และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตกรรม 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในภาคผนวก ตามรูปแบบการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic Citation) 

โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าเอกสารส่งมอบงานเป็นรายงานผลการด าเนินงานงวดที่ 2 (พิมพ์สี่สี) 
จ านวน 2 ชุด และบันทึกรายละเอียดงานในรูปแบบไฟล์เอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และไฟล์เอกสารที่สามารถ
น าไปแก้ไขและท างานต่อได้ ทั้งหมดในแฟลชไดรฟ ์หรือ External Hard Disk จ านวน 2 ชุด  

   8.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้ำย) ผู้รับจ้างต้องส่งงานภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   - ด าเนินการตามข้อ 4.2 โดยจัดส่งข้อมูลชิ้นงานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมซึ่งสร้างสรรค์โดย  
ครูหรือสมาชิกศิลปาชีพ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทศิลปหัตถกรรม รวมไม่น้อยกว่า 400 
ข้อมูลชิ้นงาน พร้อมข้อมูลผู้สร้างสรรค์ หรือด าเนินการจัดเก็บข้อมูลชิ้นงานครบถ้วนตามขอบเขตการด าเนินงาน   
(ไม่น้อยกว่า 700 ข้อมูล) พร้อมรายงานการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
   - ด าเนินการตามข้อ 4.3 โดยจัดส่งวีดิทัศน์องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม  
(SACICT Documentary) ในรูปแบบไฟล์ .MP4 หรือรูปแบบไฟล์ที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนด พร้อมภาพถ่าย
กระบวนการสร้างสรรค์และภาพบรรยากาศตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.3.3 พร้อมรายงานด าเนินงาน 

   - ด าเนินการตามข้อ 4.4 โดยจัดส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT 
Archive) ที่ได้รับการแปลภาษาจ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ข้อมูล หรือด าเนินการแปลภาษาข้อมูลครบถ้วนตาม
ขอบเขตการด าเนินงาน ( ไม่น้อยกว่า 2,500 ข้อมูล) พร้อมระบุรายชื่อเอกสาร หนังสือ หรือเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงค าศัพท์เฉพาะส าหรับอธิบายชื่อ ข้อมูลรายละเอียดชิ้นงาน และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตกรรม 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในภาคผนวก ตามรูปแบบการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic Citation) 
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   ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  โดย
ด าเนินการจัดพิมพ์รายงาน(พิมพ์สี่สี) จ านวน 2 ชุด และบันทึกรายละเอียดงานในรูปแบบไฟล์เอกสารที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ และไฟล์เอกสารที่สามารถน าไปแก้ไขและท างานต่อได้ โดยบันทึกข้อมูลที่ด าเนินการส่งมอบงานในงวดที่ 1 
งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ทั้งหมดใน External Hard Disk จ านวน 2 ชุด 

9. กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
 ก าหนดงวด เพ่ือการเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ 
   9.1 งวดที่ 1 เบิกจ่าย 10% ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามข้อ 8.1 และ

คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้องพร้อมทั้งผู้รับจ้างได้วางใบแจ้งหนี้กับ ศ.ศ.ป. แล้ว 
       9.2 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 40% ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามข้อ 8.2 และ

คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้องพร้อมทั้งผู้รับจ้างได้วางใบแจ้งหนี้กับ ศ.ศ.ป. แล้ว 
   9.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เบิกจ่าย 50% ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตาม

ข้อ 8.3 และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้อง พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้วางใบแจ้งหนี้กับ  
ศ.ศ.ป. แล้ว 

10. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง   
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันในความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ตลอด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างกันภายในก าหนด 6 เดือน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง      
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับโดยครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
เป็นต้นไป โดยภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หากความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นได้เกิดจาก
ความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา หรือด้วยเหตุใดก็ตาม อันเป็นความรับผิดของฝ่ายผู้ รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้กลับสภาพดีดังเดิมให้แก่ผู้ว่าจ้าง ให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง
ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการแก้ไขความช ารุดบกพร่องเสียหายนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการ
ดังกล่าว ภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ท าแทนได ้โดย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว  

11. อัตรำค่ำปรับและกำรบอกเลิกสัญญำ 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานจ้างเพ่ือส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา  
 ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดแต่

ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบงานในงวดสุดท้าย หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย 
ให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานดังกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนถูกต้อง 

 นอกจากนี้ หากผู้รับจ้างท างานจ้างล่าช้าหรือส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและผลจากการส่งมอบงาน
ล่าช้าหรือไม่ถูกต้องตามสัญญานั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง
งานตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว และ/หรือ ใช้สิทธิปฏิเสธการรับมอบงานดังกล่าวและงดเบิก
จ่ายเงินตามส่วนงานที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิปฏิเสธการรับมอบงานนั้นทั้งจ านวนได้อีกด้วย 
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ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิภายหลังบอกเลิกสัญญาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานจ้างขอให้ช าระค่าปรับ
แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

12. ค ำรับรอง (หากงานจ้างอาจกระทบสิทธิทรัพย์สินปัญญาของบุคคลอ่ืน) 

 ผู้รับจ้างขอรับรองว่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานจ้างตามสัญญานี้ได้ส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของ  
ผู้ว่าจ้าง การใดๆ ที่ผู้รับจ้างได้กระท าไป อันเกี่ยวหรือเนื่องกับงานจ้างตามสัญญานี้ เป็นงานที่ผู้รับจ้างได้
ท าขึ้น หรือน ามาแสดงให้ปรากฎอยู่ในงานจ้างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นงานที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการด้วย
ตนเอง และโดยชอบกฎหมาย มิได้กระท าการอย่างใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนทั้งสิ้น โดยรายละเอียดงานจัดจ้าง “กิจกรรมจัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปาชีพ
หรืองานศิลปหัตถกรรมไทย  ภายใต้โครงการจัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปาชีพ” พร้อมรายละเอียดงานตามสัญญา
นี้ทั้งหมด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ ผู้รับจ้างได้รับจ้างท าให้แก่ ผู้ว่า
จ้างตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้รับจ้างจะน าผลงานจัดจ้าง  “กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้โครงการจัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปาชีพ”และงานอื่นๆ 
ส าหรับงานจ้างตามสัญญานี้ไปใช้หรือกระท าการเพ่ือกิจการอ่ืนให้แก่บุคคลอ่ืน อันนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อนแล้วเท่านั้น 

 ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้หนึ่งผู้ใดได้กล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างในฐานะเป็น
เจ้าของผลงานตามสัญญานี้ ว่าได้มีการกระท าอันเป็นการละเมิด สิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้นั้นโดยมิได้รับอนุญาต ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวแทน
ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการอย่างใดๆ เพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวนั้น
ระงับสิ้นไปโดยเร็วที่สุด เมื่อผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งการถูกกล่าวอ้างให้ผู้รับจ้างได้ทราบ โดยผู้ว่าจ้างจะไม่ต้อง
รับผิดชอบอย่างใดๆ ทั้งสิ้น แต่หากผู้รับจ้างไม่สามารถระงับเหตุดังกล่าวได้ อันเป็นผลให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกผู้กล่าวอ้างหรือผู้ใช้สิทธิเรียกร้องผู้นั้น ผู้รับจ้างตกลงยินยอมเป็นผู้ช าระ
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าทนายความ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม แทนผู้ว่าจ้างทั้งจ านวน แต่หากผู้ว่าจ้างได้ช าระ
แทนผู้รับจ้างไปก่อน ผู้รับจ้างตกลงยินยอมที่จะช าระคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างให้ครบถ้วนทั้งจ านวน ภายในก าหนด  
15 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบเป็นหนังสือเป็นต้นไป 

13. วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรม 

 อุปกรณ์ วัสดุใดๆ ก็ตามที่ได้จากการว่าจ้างนี้ เช่น โครงสร้างบูธ  ป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์  ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ และข้อความใดๆ ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างด าเนินการรื้อถอน 
เคลื่อนย้าย และหรือ ก าจัดท าลายให้เรียบร้อย  
 ส าหรับรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากการด าเนินงานที่ระบุภายใต้ข้อก าหนดและขอบเขตการจ้าง
ครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ ศ.ศ.ป. ภายในระยะเวลาการจัดจ้าง  
 ยกเว้นกรณีที่มิได้ระบุรายการวัสดุ อุปกรณ์ไว้และผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบให้แก่ ศ.ศ.ป. หรือ
กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความประสงค์จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บางส่วนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้พิจารณา ให้ผู้รับจ้างท าหนังสือส่งมอบรายการวัสดุอุปกรณ์ให้ ศ.ศ.ป. เพ่ือพิจาณารับเข้าเป็น
ทรัพย์สินของ  ศ.ศ.ป. 
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14. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 

15. เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนผูร้ับผิดชอบ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ  สายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ 
    15.1 นางบุรฉัตร  ศรีวิลัย   หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ 
    15.2 นางสาวนวภรณ์  สิรทิรัพย์อนันต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ 
 
 

คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำนจ้ำง 
กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรมไทย  

ภำยใต้โครงกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพ 
 
 
      ………………………………………………… ประธานคณะกรรมการ 
                 (นายภาวี  โพธิ์ยี่)      
 
 

      .......................................................... กรรมการ 
               (นางบุรฉัตร  ศรีวิลัย) 
 
 

      .......................................................... กรรมการและเลขานุการ 
                               (นางสาวนวภรณ์  สิริทรัพย์อนันต์) 
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค 
กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรมไทย  

ภำยใต้โครงกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพ 

 1. ศ.ศ.ป. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้               
ศ.ศ.ป. จะไม่พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 
 2. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนองานจ้างครั้งนี้ ศ.ศ.ป. จะพิจารณาตัดสิน  โดยใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิค) 
 3. ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  ศ.ศ.ป. จะใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65(1) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (1) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักบังคับ ร้อยละ 30 
 (2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง ศ.ศ.ป. ร้อยละ 70 
    โดย ศ.ศ.ป. จะพิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ ศ.ศ.ป. สูงสุด โดยพิจารณาจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
คะแนน  

(100 คะแนน) 
1. แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1) แผนการด าเนินงานมีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อก าหนดงานจ้าง (10 คะแนน) 
2) แผนการด าเนินงานสอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 
3) รูปแบบการจัดพ้ืนทีส่ตูดิโอถ่ายภาพส าหรับการจัดเก็บองค์ความรู้ชิ้นงาน (5 คะแนน) 

20  คะแนน 

2. ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ และความครบถ้วนของคณะท างานเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ  (5 คะแนน) 
2) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) (5 คะแนน) 
3) ทีมสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล  (10 คะแนน) 
4) ช่างภาพนิ่ง (10 คะแนน) 

30 คะแนน 

3. ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความครบถ้วนของทีมงานและอุปกรณ์จัดท า 
วีดิทัศน์องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม (SACICT Documentary) 
ประกอบด้วย 

1) ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) (5 คะแนน) 
2) ทีมถ่ายภาพเคลื่อนไหว (5 คะแนน) 
3) ตัวอย่างผลการการถ่ายท าวีดิทัศน์หรือสารคดีเชิงองค์ความรู้ด้านงาน
ศิลปหัตถกรรม (7 คะแนน) 

17 คะแนน 

4. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้แปลหรือสถาบันที่ให้บริการแปลภาษา  
(ไทย-อังกฤษ) ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างฯ ประกอบด้วย 

1) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้แปลหรือสถาบันให้บริการแปลภาษา (7 คะแนน) 
2) ผลงานการแปลภาษาไทย - อังกฤษ อาทิ งานแปลด้านศิลปหัตถกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (8 คะแนน)   

15 คะแนน 

5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10 คะแนน 
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รายละเอียด 
คะแนน  

(100 คะแนน) 
6. ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างฯ  8 คะแนน 

 หมายเหตุ : ศ.ศ.ป. จะน าคะแนนทั้ง 2 ตัวแปรหลักมาค านวณเป็นร้อยละ เพ่ือพิจารณาผลต่อไป 

 4. ผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อ ศ.ศ.ป. ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ตามวันเวลาที่ ศ.ศ.ป. ก าหนด 
 - ให้เวลาการน าเสนอ 30 นาที 
 - ศ.ศ.ป. จะจัดเตรียมเครื่องฉายภาพ (Projector) และจอภาพให้ 
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถคัดเลือกผู้ด าเนินการที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสมได้ ศ.ศ.ป. ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะยกเลิกการประกวดราคา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ได้ 
 6. ในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาสูงสุดต่อราชการ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด แต่จะต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 
 

ผู้ก ำหนดรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค 
กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรมไทย  

ภำยใต้โครงกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพ 
 
 

 
      ………………………………………………… ประธานคณะกรรมการ 
                 (นายภาวี  โพธิ์ยี่)      
 

 
 

      .......................................................... กรรมการ 
               (นางบุรฉัตร  ศรีวิลัย) 
 

 

      .......................................................... กรรมการและเลขานุการ 
                               (นางสาวนวภรณ์  สิริทรัพย์อนันต์) 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 : แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลชิ้นงำนศิลปหัตถกรรม 

ฐำนข้อมูลและรูปภำพส ำหรับระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) 

 
 
 
 

 
  

ช่ือช้ินงาน :        
ประเภทงานหัตถกรรม :        
ผู้สร้างสรรค์:        
แหล่งที่มา :        
อายุ/ปีที่ผลิต :        
กลุ่มวัฒนธรรม (ถ้ามี) :       
ขนาด:         
วัสดุ:         
เทคนิคท่ีใช้:        
ข้อมูลประกอบช้ินงาน :                
                
       (ลวดลาย เอกลักษณ์ สี ข้อมูลจ าเพาะบ่งช้ี คุณสมบัติพิเศษ) 
       
        
ความเป็นมา (ถ้ามี):      
                     
         (ประวัติ, ท่ีมา, ความส าคญั, เรื่องราวเฉพาะของผลงาน) 
        
        
แหล่งเรียนรู้/ชุมชนหตัถกรรม :     
        
ค าส าคญั (Keyword) :      
        
 
 
 

 

ประเภทงำนศิลปหัตถกรรม 
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ภำคผนวก 2 : แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลชิ้นงำนศิลปำชีพ 

ฐำนข้อมูลและรูปภำพส ำหรับระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือช้ินงาน :        
ประเภทงานศิลปาชีพ :        
ผู้สร้างสรรค์:        
แหล่งที่มา (ศูนย์ศิลปาชีพ) :      
        
อายุ/ปีที่ผลิต :        
กลุ่มวัฒนธรรม (ถ้ามี) :       
ขนาด:         
วัสดุ:         
เทคนิคท่ีใช้:        
ขั้นตอนและวิธีการท า :      
       
        
ข้อมูลประกอบช้ินงาน :                
                
       (ลวดลาย เอกลักษณ์ สี ข้อมูลจ าเพาะบ่งช้ี คุณสมบัติพิเศษ) 
       
        
ความเป็นมา (ถ้ามี):      
                     
         (ประวัติ, ท่ีมา, ความส าคญั, เรื่องราวเฉพาะของผลงาน) 
        
        
ค าส าคญั (Keyword) :      
        
 

 

ประเภทงำนศิลปำชีพ 
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ภำคผนวก 3 : แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สร้ำงสรรค์งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรม 

ฐำนข้อมูลและรูปภำพส ำหรับระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) 

 
 
 
 
 
  

ช่ือ-สกุล :          
ปีท่ีได้รับการเชิดชูจาก SACICT :      
ประเภทงานหัตถกรรม :       
เพศ :         
วัน เดือน ปีเกิด  :        
ชีวิต/เสยีชีวิต :       
คติประจ าใจท่ีสะท้อนแนวคิดการท างานศิลปหัตถกรรม :   
        
ประวัติครูศิลป์ของแผ่นดินฯ :     
       
        
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่สะท้อนทักษะเชิงช่าง :   
       
        
เอกลักษณ์และผลงานท่ีโดดเด่น :     
       
         
กรรมวิธีและขั้นตอนการท างาน :     
       
          
วิถีภูมิปัญญาในอดีต :      
       
        
การอนุรักษ์ สืบสานและส่งต่อภูมิปัญญา :    
       
        
รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี):      
        
ที่อยู่        
ต าแหน่งท่ีตั้ง (Google Map) :     
        
เว็บไซต์แบรนด/์ชุมชน - เพจชุมชน/ส่วนตัว :    
        
ค าส าคญั (Keyword) :      
        
 
 
 
 

 

ครูศิลป์ของแผ่นดิน 
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ภำคผนวก 3 : แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สร้ำงสรรค์งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรม 

ฐำนข้อมูลและรูปภำพส ำหรับระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) 

 
 
 
 
 
 

  

ช่ือ-สกุล :          
ปีท่ีได้รับการเชิดชูจาก SACICT:      
ประเภทงานหัตถกรรม :       
เพศ :         
วัน เดือน ปีเกิด :        
มีชีวิต/เสียชีวิต :       
คติประจ าใจท่ีสะท้อนแนวคิดการท างานศิลปหัตถกรรม:   
        
ประวัติครูช่างศิลปหตัถกรรมฯ :     
       
        
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่สะท้อนทักษะเชิงช่าง :   
       
        
เอกลักษณ์และผลงานท่ีโดดเด่น :     
       
         
กรรมวิธีและขั้นตอนการท างาน :     
       
          
การอนุรักษ ์สืบสาน และส่งต่อภูมิปัญญา:    
 (การพัฒนาผลงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้)  
        
รายละเอียดอื่นๆ :       
        
ที่อยู่        
ต าแหน่งท่ีตั้ง (Google Map) :     
        
เว็บไซต์แบรนด/์ชุมชน - เพจชุมชน/ส่วนตัว :    
        
ค าส าคญั (Keyword) :      
        
 
 
 
 

 

ครูช่ำงศิลปหัตถกรรม 
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ภำคผนวก 3 : แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สร้ำงสรรค์งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรม 

ฐำนข้อมูลและรูปภำพส ำหรับระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) 

 

 
 
 
 
 
  

ช่ือ-สกุล :          
ปีท่ีได้รับการเชิดชูจาก SACICT:      
ประเภทงานหัตถกรรม :       
เพศ :         
วัน เดือน ปีเกิด :        
ชีวิต/เสยีชีวิต :       
คติประจ าใจท่ีสะท้อนแนวคิดการท างานศิลปหัตถกรรม:   
        
ประวัติทายาทช่างศิลปหัตถกรรมฯ :     
       
        
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่สะท้อนทักษะเชิงช่าง :   
       
        
เอกลักษณ์และผลงานท่ีโดดเด่น :     
       
         
กรรมวิธีและขั้นตอนการท างาน :     
       
          
การอนุรักษ ์สืบสาน และส่งต่อภูมิปัญญา:     
      (การพัฒนาสร้างสรรค์ และต่อยอดผลงาน )  
        
        
รายละเอียดอื่นๆ :       
        
ที่อยู่        
ต าแหน่งท่ีตั้ง (Google Map) :     
        
เว็บไซต์แบรนด/์ชุมชน - เพจชุมชน/ส่วนตัว :    
        
ค าส าคญั (Keyword) :      
        
 
 
 

 

ทำยำทช่ำงศิลปหัตถกรรม 
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ภำคผนวก 3 : แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สร้ำงสรรค์งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรม 

ฐำนข้อมูลและรูปภำพส ำหรับระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) 

 
 
 
 
  
 

  

ช่ือ-สกุล :          
ปีท่ีเริ่มท างาน :        
ประเภทงานหัตถกรรม :       
เพศ :         
วัน เดือน ปีเกิด :       
มีชีวิต/เสียชีวิต :        
คติประจ าใจท่ีสะท้อนแนวคิดการท างานศิลปาชีพ :   
        
ประวัติ:        
       
        
ทักษะเชิงช่างในงานศิลปาชีพ :     
       
        
เอกลักษณ์และผลงานท่ีโดดเด่น :     
       
         
กรรมวิธีและขั้นตอนการท างาน :     
       
          
       
        
การอนุรักษ์ สืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาในงานศิลปาชีพ :   
    (การถ่ายทอดทักษะการสร้างผลงานศิลปาชีพ)  
       
        
รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี):      
        
ที่อยู่        
ต าแหน่งท่ีตั้ง (Google Map) :     
        
เว็บไซต์แบรนด/์ชุมชน - เพจชุมชน/ส่วนตัว :    
        
ค าส าคญั (Keyword) :      
        
 
 
 
 

 

ครูศิลปำชีพ/ช่ำงศิลปำชีพ 
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ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 

 
1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้งานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมไทย 
ภายใต้โครงการจัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปาชีพ 

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ  สายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                   3,000,000               บาท 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)           2  ธันวาคม 2563      

    เป็นเงิน       2,974,600        บาท   ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                      -                       บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  4.1  บริษัท วี วิว โก จ ากัด 
 4.2  บริษัท ซีโบน จ ากัด 
 4.3  บริษัท ไอเดีย ไลบรารี่ จ ากัด 
  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้แก่ 

 5.1  นางบุรฉัตร  ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ 
 5.2  นางสาวนวภรณ์  สิริทรัพย์อนันต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ 
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ประมำณรำคำในกำรจัดจ้ำง 
กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพหรืองำนศิลปหัตถกรรมไทย 

ภำยใต้โครงกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้งำนศิลปำชีพ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
1 ค่ำด ำเนินกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูลงำนหัตถกรรม 2,310,000 

1.1 ค่าด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ในชิ้นงานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมซึ่ง
สร้างสรรค์โดยครูหรือสมาชิกศิลปาชีพ  ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พร้อมข้อมูลผู้สร้างสรรค์ และ
บันทึกภาพถ่ายคุณภาพสูงและจัดท าค าอธิบาย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
(700 ชิ้นงาน X 1,500 บาท) 

1,050,000 

1.2 ค่ าด า เนินการจัดหา พ้ืนที่ หรื อจั ดท าสตูดิ โอบันทึกภาพผลงานงาน
ศิลปหัตถกรรมจาก ครูหรือสมาชิกศิลปาชีพ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ในกิจกรรมของ ศ.ศ.ป. จัดขึ้น 
ณ ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุ ม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี  หรื อ                          
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือสถานที่ที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการก าหนด (80,000 บาท X 2 ครั้ง)   

160,000 

1.3 ค่าด าเนินการแปลภาษา (ไทย-อังกฤษ) ข้อมูลงานหัตถกรรมจากฐานข้อมูล
ระบบสืบค้นหัตถกรรม (SACICT Archive) (300 บาท x 2,500 ข้อมูล)  

750,000 

1.4 ค่าด าเนินการถ่ายท าและตัดต่อวีดิทัศน์องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม (SACICT Documentary) ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที
แต่ ไม่ เกิน  10 นาที  พร้อมค าบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                   
(70,000 บาท X 5 วีดิทัศน์) 

350,000 

2 ค่ำเดินทำงและที่พักภำยในประเทศ  ส ำหรับกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถ่ำย
ท ำวีดิทัศน์ องค์ควำมรู้กระบวนกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปหัตถกรรม (SACICT 
Documentary) ในพ้ืนที่ศูนยศ์ิลปาชีพ หรือโครงการในพระราชด าร ิหรือชุมชน
เรียนรู้หัตถกรรม หรือพ้ืนที่สร้างสรรคผ์ลงานของครูหรือสมาชกิศิลปาชีพ ครูศิลป์
ของแผ่นดิน ครูชา่งศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

599,000 

2.1 ค่าตั วเครื่องบิน (ก าหนดลงพ้ืนที่ 5 ครั้ง) (5,000 บาท x 5 ครั้ง x 7 คน                        
(ทีมเก็บข้อมูล 3 คน ทีมถ่ายท าวีดิทัศน์ 4 คน) x 2 เที่ยว (ไป-กลับ)) 

350,000 

2.2 ค่าท่ีพัก 7 คน (1,100 บาท/ห้อง x 7 ห้อง x 5 ครั้ง x 4 คืน) 154,000 

2.3 ค่าเช่ารถตู้ รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (จ านวน 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน) 
(3,800 บาท/วัน x 5 วัน x 5 ครั้ง) 

95,000 

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิกำร และประสำนงำน ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 91,000 
3.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และประสานงาน ที่เก่ียวข้องกับโครงการ อาทิ  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  
- ค่าจัดท าสรุปข้อมูล ในรูปแบบเอกสาร และ Soft Files 

91,000 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
- ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างการเก็บข้อมูล 

 รวมทั้งสิ้น 3,000,000 

 
 
 

 
 


