
ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

เร่ือง ประกวดราคาจางดําเนินกิจกรรมการใหบริการขอมูลการใชงานระบบ (Customer Service) ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา

จางดําเนินกิจกรรมการใหบริการขอมูลการใชงานระบบ (Customer Service) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาคร้ังนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๗๙๖,๐๗๗.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่น

หกพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา



                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๖-๒๐๓-๘๘๓๙ ในวันและเวลาราชการ

                 การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน. จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางบริษัทไดยื่นเขา

มา และ/หรือ นัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคผานทางโปรแกรม Zoom Meeting ในวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน

๒๕๖๓ โดยเวลาจะแจงใหทราบอีกคร้ังในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล thassawan_c@tceb.or.th หรือ

ชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน)จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.businesseventsthailand.com

และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวจิตนันท เตชะศรินทร)

ผูอํานวยการฝายบริหาร

ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. สสปน.

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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ข้อกำหนดงาน (TERM OF REFERENCE) 
สำหรับการจัดซื้อจดัจ้างโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) 

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 
(วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ชื่อโครงการ  
 MICE Marketplace เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลและความต้องการในการซื ้อ/ขายสินค้าและบริการของ
ผู้ประกอบการไมซ์ (ภาคกลาง) 
 

๒. ชื่อกิจกรรม 
 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลการใช้งานระบบ (Customer Service) 
 

๓. งบประมาณ 
วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานทุกประเภทไว้ด้วยแล้ว  
รหัสงบประมาณ 5-63IN01003 

 

๔. หลักการและเหตุผล 
 อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสนิค้านานาชาติ 
หรืออุตสาหกรรมไมซ์ สามารถใช้เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศได้ โดยมีส่วนสำคัญในการ
ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา การเดินทางเพื ่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กรนานาชาติและงานแสดงสินค้านานาชาติ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า การนำเข้า 
ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ในการจัดงานไมซ์ยังมีประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยน
ความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการ
ขยายตลาดสินค้าของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วย  
 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงาน
ระดับนโยบายที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางในระดับโลก ทั้งนี้ สสปน. จึงเห็นถึง
ความจำเป็นในการจัดทำโครงการ MICE Marketplace เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและความต้องการในการซื้อ/ขายสินคา้
และบริการของผู้ประกอบการไมซ์ ทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละพื้นที่ และสามารถสร้าง 
Big Data จากจำนวนการเข้าใช้ Marketplace เพื่อยกระดับศักยภาพในการวิเคราะห์ ประเมินผลแนวโน้มตลาด 
และยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนหรือเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
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ไทยให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ กระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจในพื้นที่และประเทศต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการข้อมูลการใช้งานระบบ MICE Marketplace จึงจำเป็นต้องมี 
เจ้าหน้าที่ให้บริการ (Customer Service) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจสินค้า บริการ และตอบคำถามให้ความ
ช่วยเหลือการใช้งานระบบทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า รวมถึงติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบใน
การแนะนำสินค้า บริการ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้าในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการระบบ 
 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจสินค้า บริการ ที่อยู่ในระบบ MICE Marketplace และตอบคำถามให้

ความช่วยเหลือการใช้งานระบบ MICE Marketplace ทางโทรศัพท์และช่องทางสื่อสารออนไลน์แก่ลูกค้า 
๕.๒ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในการให้บริการของระบบ MICE Marketplace 

 

๖. ขอบเขตการดำเนินงาน 
๖.๑ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยจัดทำแผนการดำเนินงาน แนวทาง

วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และผังการทำงานแสดงระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการทำงานอย่างละเอียด 

๖.๒ ผู้รับจ้างต้องวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบของระบบ MICE Marketplace อย่างละเอียด ซึ่งมาจาก
คู่มือการใช้งานของระบบ และคำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions) รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ตอบคำถามและปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ ซอฟต์แวร์ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ call 
center สำหรับใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยต้องออกแบบรูปแบบการติดต่อหรือระบบการตอบรบั
ที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นสำคัญ  

๖.๔ ผู้รับจ้างต้องบริหารและจัดหาทีมงาน Customer Service ทำหน้าที่ทั้ง Inbound และ Outbound Call 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คนที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการให้บริการ โดยดำเนินงานตั้งแต่ 
๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ดังนี้ 

๑. Call Center Services ในการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจสินค้า บริการ ตอบคำถาม และให้

ความช่วยเหลือการใช้งานระบบ MICE Marketplace ทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า  

๒. E-Commerce Services ในการติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ MICE 
Marketplace ตามที่ สสปน. กำหนด ในการแนะนำสินค้า บริการ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้า
ในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการระบบ  MICE Marketplace และเกิด User Active จำนวนไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ ผู้ประกอบการ 

๓. Digital Marketing Services ในการด ู แล  Fanpage Facebook, Line, YouTube รวมถึ ง
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ตามที่ สสปน. กำหนด ในการตอบคำถาม ให้บริการข้อมูล แนะนำ
สินค้า บริการ และแคมเปญการตลาดที่อยู่ใน MICE Marketplace 
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๖.๕ ผู้รับจ้างต้องสรุปรายละเอียดของผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามและผ่านการแชท (Chat) เป็นรายสัปดาห์ให้ 
สสปน. ทราบ ดังนี้ 

๑. Issue Log ทั้งหมดของผู้ที่โทรเข้ามาและผ่านการแชท (Chat) ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์เสียงและ
รายงาน 

๒. ข้อความสรุปที่ถอดจากไฟล์เสียงที่ผู้ใช้งานโทรเข้ามา 
๓. จำแนกกลุ่มของคำถามและปัญหา โดยสรุปในรายงานให้ชัดเจน 
๔. รายชื่อลูกค้าที่สนใจเข้ามาใช้บริการระบบ (Lead) 

๖.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนาการให้บริการ หรือแผนรองรับข้อซักถาม ที่ได้จากข้อ 
๖.๕ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของระบบ MICE Marketplace 

 

๗. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  
มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ จัดจ้างของ

หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 

๑๐๖ วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 
(๖) ค ุณสมบ ัต ิหร ือล ักษณะต ้องห ้าม อ่ืนตามท ี ่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด ใน 

ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ 
สสปน. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price 

Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การประเมินประสทิธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก ๒ ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้าน

ราคา นำ้หนักร้อยละ ๔๐ และตัวแปรหลักด้านคุณภาพ นำ้หนกัร้อยละ ๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 
สำนักง่านส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ เลือกตัวแปร ๒ แปร 

น้ำหนัก
คะแนน 

ตัวแปรที่ ๑ การพิจารณาด้านราคา ๔๐ 

ตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค ๖๐ 

 รวม ๑๐๐ 
 

ตัวแปรที่ ๒  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

ตัวแปรรอง การพิจารณา 
น้ำหนัก
คะแนน 

ตัวแปรรองที่ ๑ การบริหารจัดการและวางแผนโครงการ (Project 
Management/Planning) 
พิจารณาตามความเพียงพอของบุคลากร แผนการดำเนนิงานที่เป็นระบบ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร งบประมาณที่นำเสนอ รวมถึง
ความสามารถในการนำเสนอผลงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด 

๓๕ 

ตัวแปรรองที่ ๒ วิธีการที่ใช้ในการศึกษา (Methodology) 
พิจารณาตามความเหมาะสมของแผนงาน แนวทางและวธิีการทีใ่ช้ใน
การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล 

๔๐ 

ตัวแปรรองที่ ๓ ความพร้อมและประสบการณ์ (Work Experience) 
พิจารณาจากความพร้อมของบริษัท อันได้แก่ ข้อมูลบริษัทการดำเนินธุรกิจ 
(Company Profile) ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของบริษัท ข้อมูล
อ้างอิงลูกค้าและประสบการณ์ในการดำเนนิงาน 

๑๕ 

ตัวแปรรองที่ ๔ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (Understanding) 
พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้ 
๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ตามที่กำหนดไว้ใน TOR โดยต้องนำเสนอข้อมูลการ

ดำเนินโครงการอย่างละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความ
เข้าใจและเห็นภาพรวมตามแผนการดำเนินงานมากที่สุด  

๘.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค ตั้งแต่ 
๘๐ คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 

๘.๓ สสปน. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่ งได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๘๓ (๒) 

๘.๔ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุด
จากเกณฑ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หากดำเนินการแล้วไม่อาจชี้ขาด
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ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก 

 

๙. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการตามสัญญา 
ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา 
 

๑๐. การส่งมอบงาน 
  

คร้ังที่ รายละเอียดของการส่งมอบงาน กำหนดวันสง่มอบ 
๑ ผู้รับจ้างต้องทำการส่งมอบรายงานแผนการดำเนิน (Inception report) และ

รายงานสรุปการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๖.๑ - ๖.๓ เรียบร้อยแล้ว โดย
จัดทำในรูปแบบเอกสารพิมพ์สีภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งส่งมอบแฟลช
ไดร์ฟ (USB) ที่บรรจุรายงานที่อยู่ในรูปแบบ Word document PDF จำนวน ๓ 
ชุด 

ภายใน ๔๕ วัน นับ
ถ ั ด จ า กว ั นที่ ท ำ
สัญญา 

๒ ผู้รับจ้างต้องทำการส่งมอบงานตามขอบเขตงานข้อที่ ๖.๔ และ ๖.๕ โดยต้อง
สรุปรายงานผลในรูปแบบรายเดือนที่ ๑ – ๓ โดยจัดทำรายงานสรุปผลในรปูแบบ
เอกสารพิมพ์สีภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้ง พร้อมทั้งส่งมอบแฟลชไดร์ฟ 
(USB) ที่บรรจุรายงานที่อยู่ในรูปแบบ Word document PDF จำนวน ๓ ชุด 

ภายใน ๑๕๐ วัน 
นับถัดจากวันที่ทำ
สัญญา 

๓ ผู้รับจ้างต้องทำการส่งมอบงานตามขอบเขตงานข้อที่ ๖.๔ และ ๖.๕  โดยต้อง
สรุปรายงานผลในรูปแบบรายเดือนที่ ๔ – ๖ โดยจัดทำรายงานสรุปผลในรปูแบบ
เอกสารพิมพ์สีภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งส่งมอบแฟลชไดร์ฟ (USB) ที่
บรรจุรายงานที่อยู่ในรูปแบบ Word document PDF จำนวน ๓ ชุด 

ภายใน ๒๔๐ วัน 
นับถัดจากวันที่ทำ
สัญญา 

๔ ผู้รับจ้างต้องทำการส่งมอบงานตามขอบเขตงานข้อที่ ๖.๔ และ ๖.๕  โดยต้อง
สรุปรายงานผลในรูปแบบรายเดือนที่ ๗ – ๙ และรายงานสรุปข้อเสนอแนะ 
แผนการพัฒนาการให้บริการ หรือแผนรองรับข้อซักถาม ตามขอบเขตงานข้อ 
๖.๖ โดยจัดทำรายงานสรุปผลในรูปแบบเอกสารพิมพ์สีภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด 
พร้อมทั ้งส่งมอบแฟลชไดร์ฟ (USB) ที ่บรรจุรายงานที ่อยู ่ในรูปแบบ Word 
document PDF จำนวน ๓ ชุด 

ภายใน ๓๐๐ วัน 
นับถัดจากวันที่ทำ
สัญญา 

 

๑๑. เงื่อนไขการชำระเงิน 
  การจ่ายเงินค่าจ้างจัดทำโครงการฯ  แบ่งออกเป็น ๔ งวดดังนี้ 
  งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างกำหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กำหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับ
การลงนามจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 
  งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างกำหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ครั้งที่ ๒ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กำหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับ
การลงนามจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 
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  งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างกำหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ครั้งที่ ๓ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กำหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับ
การลงนามจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 
  งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างกำหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ครั้งที่ ๔ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กำหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับ
การลงนามจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 
 

๑๒. หลักประกันสัญญา 
 ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสญัญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาซื้อหรือจ้าง 
 

๑๓. อากรแสตมป์ 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการ
จ้างทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท 
 

๑๔. อัตราค่าปรับ 
 สสปน. กำหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน โดยจะ
คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าพัสดุฯที่ยังไม่ส่งมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 
จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้น 
 

๑๕. การยกเลิก 
สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจ้าง หรือสัญญาได้ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รบัจ้าง

ทำงานตามขอบเขตงานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดล่าช้าจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือการรับงานดังกล่าวไร้
ประโยชน์ ไม่มีความสามารถที่จะดำเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพและแล้วเสร็จตามกำหนด 
สสปน.จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง และหากกรณีดังกล่าวทำให้ สสปน. เกิดความเสียหาย  
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สสปน. ด้วย โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๑๖. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสาร 
เอกสาร/ข้อมูล/ชิ้นงาน/ฐานข้อมูลและ/หรือซอฟแวร์และสิ่งอื่นใด ที่เป็นผลของการดำเนินงานจาก

โครงการนี้ งานที่ดำเนินการแล้วทุกชิ้นงานรวมทั้งที่ส่งมอบและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สสปน.  
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะนำบางส่วนหรือทั้งหมดของ
ชิ้นงานไปเผยแพร่หรือทำซ้ำใหม่ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นไปเผยแพร่หรือทำซ้ำใหม่ได้ 

 

๑๗. ข้อสงวนสิทธิ์ 
สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้รับจ้างครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

หรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือเมื่อ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อทางสำนักงานเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกสอบราคาที่เกิดขึ้นจากการนี้ เป็นค่า
จ่ายของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกโดยผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น 
 



   

หน้า ๗ จาก ๗ 

 

๑๘. การจ้างช่วง 

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง

งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน

ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้อง

รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุก

ประการ 

กรณีที่ผู้รับจ้างไปจา้งช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝา่ฝนืความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า

จ้างเป็นจำนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จา้งช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผูว้่าจ้างในการบอก

เลิกสัญญา 

 

หมายเหตุ : 

๑. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้งคัดค้าน
การตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๒. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่ต่ำสุด แต่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกโดยรวมเป็นสำคัญ  

๓. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำงานร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจาก สสปน. ก่อน   

๔. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาทั้งก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการตัดสิน
ของ สสปน. 

๕. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยได้รับความ
ยินยอมจากหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการ 
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ชื่อผู้ติดต่อ :  ๑. นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม 
  Email: jaruwan_p@tceb.or.th โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๔-๖๐๓๒ 
 ๒. นางสาวทัศวรรณ ชมชิต 
  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการอาวุโส ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม 
  Email: thassawan_c@tceb.or.th โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๔-๖๐๓๒ 
 



 
 

 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมการให้บริการข้อมูลการใช้งานระบบ (Customer Service) 

ภายใต้โครงการ MICE Marketplace เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและความ
ต้องการในการซื้อ/ขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไมซ์ (ภาค
กลาง) 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
800,000.00 บาท 

3. วันที่กำหนดราคากลาง 27 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 796,077.00 บาท 
 

 ให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการ และ ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)  
 3.1 ค่าจัดเตรียมสถานที่ ซอฟต์แวร์ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อม

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ call center สำหรับใช้เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร 9 เดือน x 45,000 บาท 

 

405,000.00 

 
 

บาท 
 3.2 ค่าจัดหาทีมงาน Customer Service ทำหน้าที่ทั้ง Inbound 

และ Outbound Call จำนวน 2 คน x 9 เดือน x 20,000 
บาท 

 

360,000.00 

 
 

บาท 
 3.3 ค่าจัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของผู้ที่โทรเข้ามาสอบถาม

และผ่านการแชท (Chat) เป็นรายสัปดาห์ 4 สัปดาห์ x 9 
เดือน x 863.25 บาท 

 

31,077.00 

 
 

บาท 
      
4. แหล่งที่มีของราคากลาง 
 4.1 บริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด 
 4.2 บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด 
 4.3  

 



 
 

 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 
 นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ 
  

 


