ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจางกิจกรรมการทําการตลาดและแคมเปญประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการจัดเก็บขอมูล และ
กระตุนการเขารวมโครงการไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) ภาคเหนือและภาคตะวันออก ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา
จางกิจกรรมการทําการตลาดและแคมเปญประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการจัดเก็บขอมูล และกระตุนการเขารวมโครง
การไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) ภาคเหนือและภาคตะวันออก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๑๔๖,๔๗๙.๔๖ บาท (หกลานหนึ่งแสนสี่
หมื่นหกพันสี่รอยเจ็ดสิบเกาบาทสี่สิบหกสตางค)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๖-๐๓๘-๕๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ
การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน. จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางบริษัทไดยื่นเขา
มาทางระบบ e gp และผูสนใจตองเตรียมเขารวมนําเสนอขอเสนอทางดานเทคนิคและรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้การ
นัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคอาจเปนการนําเสนอผานโปรแกรม Zoom Meeting และ/หรือ เขามานําเสนอที่
สํานักงาน ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเวลาจะแจงใหทราบอีกครั้งในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล chuta_t@tceb.or.th เบอร
ติดตอ ๐๘๖-๐๓๘-๕๑๑๑ หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................ โดยสํานักงานสง
เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
www.businesseventsthailand.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ผูอํานวยการ สสปน.

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่ อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ขอกําหนดงาน (TERM OF REFERENCE)
สําหรับการจัดซื้อจัดจางโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา
(วงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป)
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดเก็บขอมูลดานไมซของจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดชลบุรี (MICE Intelligence)
2. ชื่อกิจกรรม
การทําการตลาดและแคมเปญประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการจัดเก็บขอมูล และกระตุนการเขารวมโครงการ
ไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
3. งบประมาณ
วงเงิน 5,850,000 บาท (หาลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายใน
การดําเนินงานทุกประเภทไวดวยแลว
4. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสํารวจ
และจัดเก็บขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมไมซ โดยในปงบประมาณ 2563 จะมีการดําเนินการสํารวจระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) จัดทําปฏิทินกิจกรรมไมซ และจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมไมซแบบบูรณา
การ 2 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกโดยใชระบบปฏิบัติการ (Platform) บนเว็บไซตและแอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพทมือถือ ชื่อไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) เปนเครื่องมือสําคัญที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนศูนยกลางใน
การติดตอสื่อสาร ติดตอธุรกิจไมซ อีกทั้งยังเปนแหลงขอมูลผูประกอบการไมซที่มีความเปนปจจุบัน นาเชื่อถือ เนื่องจาก
ผูประกอบการสามารถเขามากรอกขอมูล ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมขอมูล ไดดวยตนเอง ซึ่งจะเปนการสงเสริม สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซไทยใหเปนผูนําในระดับนานาชาติไดอยางมีคุณภาพ
ดวยความสําเร็จของโครงการจัดเก็บขอมูลอุตสาหรรมไมซ 3 ภูมิภาค ในปงบประมาณ 2562 ที่ผานมา Thai MICE
Connect ไดรับความสนใจจากทั้งผูซื้อและผูขายในอุตสาหกรรมไมซ เขามาลงทะเบียนเขาระบบเปนจํานวนมาก
สสปน. จึงเห็นถึงความสําคัญจําเปนในการดําเนินการอยางตอเนื่องในปงบประมาณ 2563 โดยตั้งเปาหมายใน
การสํารวจ ตรวจสอบขอมูลอุตสาหกรรมไมซ และรวบรวมกิจกรรมไมซที่จัดในพื้นที่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เขาเปนปฏิทินงานไมซ พรอมทั้งสรางความตระหนักและกระตุนใหทุกคนรูจักและสนใจเขารวมไทยไมซคอนเน็ ค
(Thai MICE Connect) และสรางเครือขายในพื้นที่เพื่อใหการเขาถึงขอมูลอุตสาหกรรมไมซในพื้นที่ ทั้งแบบปฐมภูมิ
และทุติยภูมิไดอยางทั่วถึง เพื่อให ไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) เปนแหลงรวมขอมูลและกิจกรรมไมซ
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และเปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารทางธุรกิจไมซของประเทศไทยที่มีความสมบูรณ ครบถวนทั้งประเทศ เพื่อเปน
ประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของไทยอยางยั่งยืนตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1. เพื่อกระตุนใหผูที่อยูในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เกิดความตระหนักถึงประโยชนและเขามามีสวนรวมของการใชไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect)
5.2. เพื่อทํากิจกรรมทางการตลาด (Marketing Campaign) เพื่อสงเสริม และกระตุนการใชงานระบบไทยไมซ
คอนเน็ค (Thai MICE Connect) มุงไปยังการใชบริการของผูประกอบการในภาคเหนือ และภาคตะวันออก
6. ขอบเขตการดําเนินงาน
6.1. ผู รั บ จ า งต อ งจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานโครงการโดยมี ร ายละเอี ย ดการทํ า งานอย า งครบถ ว นสํ า หรั บ กา ร
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการจัดเก็บขอมูล และการแคมเปญประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการใชงานของระบบ
ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) ในพื้นที่ ภูมิภาคตะวันออก และภาคเหนือ อยางเปน
ระบบและครบวงจร อาทิ
6.1.1. แผนการดําเนินการ และกิจกรรมหลักในการดําเนินโครงการ (Project plan)
6.1.2. แผนงานดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการโดยจัดทําโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน พรอม
ทั้งระบุคุณวุฒิและความสามารถตามหนาที่งานที่รับผิดชอบในโครงการ
6.1.3.แผนงานเชื่อมโยงกับโครงการ และแผนงานกิจกรรมอื่นๆของ สสปน. ที่เกี่ยวของกับโครงการ
6.2. ผู ร ับ จา งตอ งจัด ทํ า แผนการตลาดและประชาสัม พัน ธ รว มถึง การสรา งแคมเปญประชาสัม พัน ธ
เพื่อประชาสัมพันธใหผูประกอบการในระบบนิเวศ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และกระตุนใหเกิดการ
ใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) โดยประกอบไปดวย
6.2.1. แผนงานประชาสัมพันธ ตารางการดําเนินงาน และตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานประชาสัมพันธ
(PR plan Activities and Performance Measure) ในการสื่อสารประชาสัมพันธใหกับโครงการ
เพื่อสรางความรูความเขาใจตอ Thai MICE Connect ตลอดจนกระตุนใหกลุมเปาหมายเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานและใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) ซึ่งประกอบไปดวย
6.2.1.1. รายละเอียดแผนงานประชาสัมพันธ ตารางการดําเนินงาน
6.2.1.2. กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานประชาสัมพันธ
6.2.1.3. แนวทางในการติดตามประเมินผลของการประชาสัมพันธ
6.2.2. แผนการสรางแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดการใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect)
ตารางการดํ าเนิ นงาน และตั วชี้ วั ดผลสํ าเร็ จของแคมเปญการตลาด (Campaign plan Activities and
Performance Measure) มุงไปยังผูประกอบการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปดวย
6.2.2.1. รายละเอียดแผนงานแคมเปญการตลาด ตารางการดําเนินงาน
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6.2.2.2. กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแคมเปญการตลาด
6.2.2.3. แนวทางในการติดตามประเมินผลของแคมเปญการตลาด
6.2.3. ผูรับจางตองทําการประชาสัมพันธเพื่อเสริม สรา งความเขาใจถึงประโยชนของการจัดเก็บขอมูลใน
ระบบไทยไมซค อนเน็ค (Thai MICE Connect) กระตุ น ใหก ลุ ม เปา หมายตามระบบนิเ วศของ
อุตสาหกรรมไมซ (MICE Ecosystem) ใหเขารวมโครงการ โดย MICE Ecosystem ประกอบดวย 16
กลุมสําคัญ
1. บริษัทที่เปนตัวกลางในการวางแผนสําหรับกิจกรรมไมซ (Planner company)
2. สถานที่จัดงาน (Venue)
3. ธุรกิจการขนสงสินคา และคน (Logistics)
4. ธุรกิจที่พัก (Accommodation)
5. ธุรกิจที่ใหบริการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (Event Supply)
6. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดหานักแสดง กิจกรรมการแสดง (Show/Performance)
7. ธุรกิจดานการขายปลีกในประเทศ (Shopping)
8. ธุรกิจการทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยว (Excursion)
9. ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)
10. ธุรกิจใหบริการวิทยากร (Speaker)
11. หนวยงานที่เปนองคกรหลักที่มีหนาที่ในการสงเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซของเมือง
หรือของประเทศ (Convention and Visitors Bureau หรือ CVB)
12. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง และสวนทองถิ่น (Government - National, Local)
13. สมาคมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ ทั้งในละตางประเทศ (Association)
14. สถาบันการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวะศึกษาที่เปนของภาครัฐ และภาคเอกชน
(University/ Vocational School/ Education School)
15. ธุรกิจ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของในรูปแบบสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไมใช สถาบันการศึกษา
(Related Agencies)
16. ธุรกิจ หรือ หนวยงานที่ชวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซใหเปนไปอยางราบรื่น (Supporting Industries)
6.3. ผูรับจางตองดําเนินการออกแบบ และจัดทําแคมเปญประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการกระตุนการใชระบบไทย
ไมซคอนเน็ค Thai MICE Connect ที่มีความยั่งยืน มุงไปยังผูประกอบการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก
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6.4. ผูรับจางตองดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปนี้
6.4.1. ดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่บน Search Engine ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด (Search Engine Optimization)
เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายและขึ้นหนาแรกของ web search engine ในอันดับ TOP 5 ในชวงเวลาที่มีการ
ประชาสัมพันธโครงการ พรอมทั้งมีการ Boost post ขาวสารประชาสัมพันธโครงการทุกครั้ง
6.4.2. ดําเนินการสรางการรับรูผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) อาทิ เว็บไซตของ สสปน.
Facebook/ Instagram / Twitter / YouTube channel และสื่อ Social Media อื่นๆ ที่ตรงตาม
กลุมเปาหมาย โดยปริมาณการรับรู (Visibility) ของกลุมผูใชขอมูล มีการรับรู (View) จํานวนไมนอย
กวา 1,000,000 View
6.5. ผู รั บ จ า งต อ งจั ด ส ง เจ า หน า ที่ ร ะดั บ ผู จั ด การโครงการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการบริ ห ารงานโครงการ
เขารวมทํางานควบคุมโครงการ ดําเนินการบริหารจัดการ วางแผนภาพรวมโครงการ ติดตามผลการดําเนินการ
ของกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการ โดยตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณใน
การประสานงานภาครัฐและเอกชน และมีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมไมซ เพื่อในการดําเนินการบริหาร
และดําเนินการออกแคมเปญรวมกับ เจาหนาที่ สสปน. เพื่อสงเสริมการกระตุนการใชระบบไทยไมซคอนเน็ค
MICE Connect ผ า นช อ งทางการสื่ อ สารทั้ ง แบบ ofﬂine และ online รวมถึ ง ตอบข อ ซั ก ถามของ
ผูประกอบการหรือผูใชงานตลอดระยะเวลาในการออกแคมเปญตางๆ
6.6. ผูรับจางตองติดตามประเมินตัวชี้วัดผลการจัดทําแคมเปญที่ไดมีการจัดทําไปเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการออกแคมเปญ
6.7. ผูรับจางตองจัดสงผลงานโดยมีรายละเอียดงานเพื่อใหได ดังตอไปนี้
6.7.1.สื่อวิดีทัศนเพื่อสรางการรับรูการใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค MICE Connect รวม 7 ชิ้นงาน ดังนี้
หัวขอ
1) วิดีทัศนสงเสริมโครงการฯ ภาพรวม
2) วิดีทัศนสงเสริมโครงการฯ MICE
Connect

จํานวน
(ชิ้น)
3
4

หมายเหตุ
ความยาวของวิดีทัศน แบงเปน 60/30/15 วินาที
ตามลําดับ
ความยาวของวิดีทัศน 3 – 5 นาที และ 60/30/15
วินาที ตามลําดับ

6.7.2.กิจกรรมการจัดทําแคมเปญเพื่อกระตุนใหเกิดการใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค รวม 5 ชิ้นงาน ดังนี้
หัวขอ
จํานวน
หมายเหตุ
(ชิ้น)
แคมเปญเพื่อกระตุนใหเกิดการใช
1. ระบุออกแบบเปาหมายของแคมเปญ
งานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai
2. ระยะเวลาของแคมเปญ
5
MICE Connect) ในภาพเหนือและ
3. ตัวชี้วัดของผลสําเร็จของแคมเปญ
ภาคตะวันออก
4. ผลลัพธของแคมเปญ
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6.7.3. โบรชัว รส รุปการใชงานระบบและโครงการ (Infographic) พรอมพิมพเปนเอกสารสํ าหรับ แจกจา ย
แบบ 4 สี ภาษาไทยจํานวน 1,500 ชุด และภาษาอังกฤษ จํานวน 500 ชุด รับฟงความคิดเห็นของผูที่
อยูในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem
6.7.4. สื่อดิจิทัลในรูปแบบปายบนเว็บไซต (Website Banner) จํานวน 1 ชิ้นงาน
6.7.5. สื่อตกแตงภายในและภายนอกอาคารในรูปแบบตางๆ เพื่อทําการประชาสัมพันธ และตกแตงสถานที่ที่ใชใน
การจัดกิจกรรม ไมนอยกวา 12 ชิ้นงาน ดังนี้
สื่อตกแตง
ปาย Roll up/ X-Banner
Back Drop Full Frame
ปายไวนิล (Vinyl) นอกอาคาร
ปายตัวอักษร Thai MICE Connect

จํานวน (ชิ้น)
4
2
4
2

หมายเหตุ
1 ชิ้น ตอภาค
2 ชิ้น ตอภาค

6.8. ผูรับจางตองดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อการสรางการรับรูและจัดฝกอบรมผูที่อยูในระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) ภาคเหนือและภาคตะวันออก เพื่อเขาสู Thai MICE Connect
โดยกําหนดพื้นที่การจัดกิจกรรมรวมกับ สสปน. โดยมีกิจกรรมในรูปแบบตางๆ อยางนอย ดังนี้
6.8.1.จัดแถลงขาวเปดตัวระบบ และสัมภาษณผูบริหาร (Exclusive Interview) เพื่อเปนโอกาสในการชี้แจงความ
คืบหนาโครงการ และนโยบายสําคัญๆ ของผูวาจาง ภูมิภาคละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ภาคเหนือและภาค
ตะวันออก) โดยเชิญสื่อมวลชนชั้นนําทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ที่ผูวาจางเห็นชอบ เขารวมทําขาว
แต ละครั้ ง จํ านวนไมน อยกว า 20 สื่ อ จากทั้งสื่ อโทรทัศน หนั งสื อพิ มพ วิ ทยุ สื่ อออนไลน และมีจํ านวน
กลุมเปาหมายเขารวมงานไมนอยกวา 80 คน พรอมทั้งจัดทําขาวแจก (Press Release) 2 ภาษา (ไทย และ
อังกฤษ) เพื่อแจกจายแกสื่อมวลชนที่เขารวมงาน
6.8.2. จัดกิจกรรมสรางการรับรูในรูปแบบ Road Show พรอมออกแบบกิจกรรมแนะนําระบบฯ ใหเขาถึงกลุม
เปาหมาย และสรางใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมและการใชระบบฯ ทั้ง 2 ภูมิภาค ภูมิภาคละอยาง
นอย 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้งเปนอยางนอย รวม 10 ครั้ง โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมแตละ
ครั้ง ไมนอยกวา 100 คน และจัดการอบรมใหความรูที่เปนประโยชนตอการใชงานระบบ อยางนอยดังนี้
1) การใชระบบและการเขาถึงเครื่องมือ MICE Intelligence ฐานขอมูลภูมิภาค
2) การตลาดในยุค Digital (Digital Marketing)
3) E-Commerce and E-Marketplace platform
4) เทคนิคการถายภาพเพื่อขายสินคาผานระบบดิจิทัล
5) ผูประกอบการไทยในยุค Thailand 4.0
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6) เทคนิคการเขียน Story telling
7) การสราง Engagement
8) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจไมซ (MICE Industry)
6.8.3. ผูรับจางตองนําเสนอรายชื่อวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในการใหความรูตามหัวขออบรมและไดรับความ
เห็นชอบจาก สสปน.
6.8.4. สํารวจความพึงพอใจตอการใชระบบ MICE Intelligence ของผูใชระบบเปนรายภาค พรอมนําเสนอ
เทคนิคที่ใชในการสํารวจ
6.9. เลือกใชสถานที่ในการจัดประชุมและจัดการอบรมที่เหมาะสมและไดรับความเห็นชอบจาก สสปน.
6.10. จัดเตรียมคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการจัดประชุมและอบรม อาทิ คาสถานที่จัดประชุม คาเอกสาร
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเบี้ยประชุม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาเดินทาง คาที่พัก เปนตน
6.11. ผูรับจางตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเอกสารประกอบการอบรมทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ ให
เพียงพอตอจํานวนผูเขาอบรม
6.12. ผูรับจางตองจัดทํารายงานการจัดกิจกรรม และสํารวจความพึงพอใจตอการจัดประชุม/อบรมทุกครั้งพรอม
วิเคราะหผล และขอเสนอแนะ
6.13. ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณและวัสดุชนิดดีรวมทั้งแตงตั้งทีมปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญดานงานประชาสัมพันธมาปฏิบัติงานใหแกผูวาจาง อีกทั้ ง
ผู รั บจ างจะต องใชความรูความชํานาญในวิชาชีพ ตลอดจนระมัดระวังและมีความขยันหมั่นเพี ยรในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดําเนินงานที่ไดรับ
7. คุณสมบัติของผูรับจาง
มาตรา 64 ภายใตบังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 ผูที่จะเขายื่นขอเสนอในการจัดซื้อ จัดจางของหนวยงานของรัฐ
อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีความสามารถตามกฎหมาย
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 106 วรรคสาม
(5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา 109
(6) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ใน
ราชกิจจานุเบกษาใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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8. หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ
สสปน. ใช ห ลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ยื่ น ข อ เสนอการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพต อ ราคา (Price
Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพตอราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก 2 ตัว ไดแก ตัวแปรหลักดานราคา น้ําหนัก
รอยละ 40 และตัวแปรหลักดานคุณภาพ น้ําหนักรอยละ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)
น้ําหนัก
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลือกตัวแปร 2 แปร
คะแนน
ตัวแปรที่ 1
การพิจารณาดานราคา
40
ตัวแปรที่ 2
การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค
60
รวม
100

ตัวแปรที่ 2 การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตัวแปรรอง

น้ําหนัก
คะแนน

การพิจารณา

ตัวแปรรองที่ 1 การบริหารจัดการและแผนการดําเนินงาน
พิจารณาตามความเหมาะสมจากการนําเสนอแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เปนระบบ แผนการสงมอบงานตามกําหนดเวลาของโครงการ (Project
Timeline) ความเพียงพอและความรูความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
ตัวแปรรองที่ 2 วิธีการทีใ่ ชในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ
พิจารณาตามความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการทําการตลาดและประชาสัมพันธที่
สงเสริมการจัดเก็บขอมูล การติดตอประสานงาน การจัดการตางๆ ในโครงการ
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20

30

ตัวแปรรอง

น้ําหนัก
คะแนน

การพิจารณา

ตัวแปรรองที่ 3 ความพรอมและประสบการณ
พิจารณาจากความพรอมของบริษัท อันไดแก ขอมูลการดําเนินธุรกิจ (Company
Proﬁle) ประสบการณการทํางานที่ผ านมาของบริ ษัท ความรู ความเขาใจในสิ่ งที่
เกี่ยวของ ขอมูลอ างอิ งของลู กคาและประสบการณ ในการจั ดเก็ บข อมู ล การจั ด
ประชุ มเพื่ อจั ดเก็ บข อมู ล ความรู ความเข าใจในเรื่ องการตลาดออนไลน Digital
Platform Digital Marketing
ตัวแปรรองที่ 4 ความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ
พิจารณาจากความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ
ตัวแปรรองที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชนตอการจัดเก็บขอมูล/ประชุมเพื่อจัดเก็บขอมูล
(Value Added)
พิจารณาจากขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอโครงการ
รวม

30

10

10
100

ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีดังตอไปนี้
8.1 ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ตามที่กําหนดไวใน TOR โดยตองนําเสนอขอมูลการดําเนิน
โครงการอยางละเอียด พรอมแสดงตัวอยางประกอบ (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง มีความเขาใจและเห็น
ภาพรวมตามแผนการดําเนินงานมากที่สุด
8.2 ผูยื่นขอเสนอตองไดคะแนนรวม ตัวแปรที่ 2 การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค ตั้ งแต 70
คะแนนขึ้นไป จึงถือวาผานหลักเกณฑการพิจารณาทางเทคนิค
8.3 สสปน. พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ซึ่งไดคะแนนรวมสูงสุด
เปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ขอ 83 (2)
8.4 กรณีมีผูยื่นขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย ใหพิจารณาผูยื่นขอเสนอที่ไดคะแนนสูงสุดจาก
เกณฑที่มีน้ําหนักมากที่สุดเปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับคัดเลือก หากดําเนินการแลวไมอาจชี้ขาดตาม
หลักเกณฑดังกลาวได ใหพิจารณาคัดเลือกผูที่เ สนอราคาต่ําสุดในลําดับแรกเปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับ
คัดเลือก
9. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการตามสัญญา
360 วันนับถัดจากวันที่ทําสัญญา
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10. การสงมอบงาน
ผูรับจางตองสงมอบงานใหสสปน. ผานคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังตอไปนี้
ครั้งที่
1

2

กําหนดวันสง
มอบ
ผู รั บ จ า งต อ งส ง มอบรายงานขั้ น ต น (Inception Report) ในรู ป แบบเล ม รายงานฉบั บ ภายใน 30
ภาษาไทย 4 ฉบับ และบันทึกไฟลรายงานแบบ Word PDF และ Powerpoint หรืออื่นๆ ลง วัน นับถัด
ใน flash drive/hard disk drive รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 ชุด โดยในแตละชุด ประกอบดวย จากวันที่ทํา
เนื้อหา รายละเอียดงาน ตามที่ระบุในขอ 6.1 และเกี่ยวของ ดังนี้
สัญญา
1. แผนการดําเนินงานตามขอบเขตงานและขั้นตอนการทํางาน
2. ตัวอยางตารางการจัดเก็บขอมูล และจัดประชุมเพื่อจัดเก็บขอมูล ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออก
3. บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ โดยจัดทําโครงสรางหนาที่ที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุ
คุณวุฒิและความสามารถตามหนาที่งานที่รับผิดชอบในโครงการ
4. ตัวอยางแบบวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการจัดประชุม
5. ผังแสดงระยะเวลาดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการทํางานตามขอบเขตการ
ดําเนินงาน (Project Timeline) และขอมูลที่เกี่ยวของ
6. สรุ ป แยกรายภู มิ ภ าค คื อ ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออก ภาคละ 2 ฉบั บ (ฉบั บ
ภาษาไทย)
ผูรับจางตองสงมอบรายงานความคืบหนาการทํางาน (Progress Report) ในรูปแบบเลม ภายใน 180
รายงานฉบับภาษาไทย 4 ฉบับ และบันทึกไฟลรายงานแบบ Word PDF และ Powerpoint วัน นับถัด
หรืออื่นๆ ลงใน ﬂash drive/hard disk drive รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 ชุด รายละเอียดงาน จากวันที่ทํา
ตามที่ระบุในขอ 6.3, 6.7 โดยมีเนื้อหาประกอบดวย
สัญญา
1. บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
2. แผนการทํางานในภาพรวม
3. แผนงานทํางาน ซึ่งประกอบไปดวย
3.1 รางแผนการทํางานประชาสัมพันธ เพื่อใหมาเขารวมในระบบ Thai MICE Connect
3.2 รางแผนการดําเนินการการจัดทําแคมเปญ รวมถึงรายละเอียดแคมเปญ เพื่อการ
กระตุนผูใชงานแผนงาน ในการมาใชบริการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก
4. บันทึกการประชุมรายงานผล
5. บทสรุป และขอเสนอแนะ
6. ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไป
6.1 รายงานสรุปแยกรายภูมิภาค คือภาคเหนือ และภาคตะวันออก ภาคละ 2 ฉบับ
(ฉบับภาษาไทย)
รายละเอียดของการสงมอบงาน
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ครั้งที่
3

กําหนดวันสง
มอบ
ผูรับจางตองสงมอบรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ในรูปแบบเลมรายงานฉบับ ภายใน 360
ภาษาไทย 2 ฉบับ ฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ และบันทึกไฟลรายงานแบบ Word PDF และ วัน นับถัด
Powerpoint หรืออื่นๆ ลงใน ﬂash drive/hard disk drive รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 ชุด จากวันที่ทํา
ตามที่ระบุในขอ 6.4-6.6 และ 6.8 โดยมีเนื้อหาประกอบดวย
สัญญา
1. บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
2. ผลการดําเนินการตามแผนงานซึ้งประกอบไปดวย
2.1 การประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ให ม าเข า ร ว มในระบบไทยไมซ ค อนเน็ ค Thai MICE
Connect และแผนการดํ า เนิ น การการจั ด ทํ า แคมเปญ รวมถึ ง รายละเอี ย ด
แคมเปญเพื่ อ การกระตุ น ผู ใ ช ง านผ า นระบบไทยไมซ ค อนเน็ ค Thai MICE
Connect ในการมาใชบริการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก
3. ผลการทํางานตามแผนงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนประชาสัมพันธ
3.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของของจัดทําแคมเปญเพื่อการกระตุนผูใชงานผาน
ระบบ Thai MICE Connect มาใชบริการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก
3.3 ผลการดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน
4. บทสรุป และขอเสนอแนะ
5. บันทึกการประชุมรายงานผล
5.1 ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไป
5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5.3 รายงานสรุปแยกรายภูมิภาค คือภาคเหนือ และภาคตะวันออก ภาคละ 2 ฉบับ
(ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดของการสงมอบงาน

11. เงื่อนไขการชําระเงิน
การจายเงินคาจางจัดทําโครงการฯ แบงออกเปน 3 งวดดังนี้
11.1. งวดที่ 1 ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ 30 ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางสงมอบงาน ครั้งที่ 1
เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับการลงนามจากผูมี
อํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
11.2. งวดที่ 2 ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ 40 ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางสงมอบงาน ครั้งที่ 2
เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับการลงนามจากผูมี
อํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
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11.3. งวดที่ 3 ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ 30 ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางสงมอบงาน ครั้งที่ 3
เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับการลงนามจากผูมี
อํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
12. หลักประกันสัญญา
ผูรับจางตองวางเงินหลักประกันสัญญาไวกับทางผูวาจาง จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาจาง
13. อากรแสตมป
ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายในการติดอากรแสตมปตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร สําหรับการจางทุก
จํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ตอ คาอากรแสตมป 1 บาท
14. อัตราคาปรับ
สสปน. กําหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานตามเวลาที่กําหนดไวในขอบเขตงาน โดยจะคิด
คาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคาพัสดุที่ยังไมสงมอบ แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท จนกวาผูรับจาง
จะสงมอบงานแกผูวาจางเสร็จสิ้น
15. การยกเลิก
ผูวาจางสงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจาง หรือสัญญาไดในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผูรับจางทํางานตาม
ขอบเขตงานสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดลาชา จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือการรับงานดังกลาวไรประโยชน ไมมี
ความสามารถที่จ ะดํ าเนิ นการตามขอบเขตงานหรื อสั ญ ญาให มี คุณภาพและแล ว เสร็ จ ตามกําหนด ผู ว าจ างจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกิดขึ้นกับผูรับจาง และหากกรณีดังกลาวทําให ผูวาจางเกิดความเสียหาย ผูรับจางตอง
รับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ผูวาจางดวยโดยไมมีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น
16. กรรมสิทธิ์ของขอมูลและเอกสาร
เอกสาร/ขอมูล/ชิ้นงาน/ฐานขอมูลและ/หรือซอฟแวรและสิ่งอื่นใด ที่เปนผลของการดําเนินงานจากโครงการนี้ งาน
ที่ดําเนินการแลวทุกชิ้นงานรวมทั้งที่สงมอบและที่ยังไมสงมอบใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของ สสปน. ที่ถูกตองตามกฎหมาย
ซึ่งผูรับจางจะตองสงมอบให สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะนําบางสวนหรือทั้งหมดของชิ้นงานไปเผยแพรหรือทําซ้ํา
ใหมไดดวยตนเองหรือมอบใหผูอื่นไปเผยแพรหรือทําซ้ําใหมได
17. ขอสงวนสิทธิ์
สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจางผูรับจางครั้งนี้ หากปรากฏวาการยื่นขอเสนอไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ที่กําหนด หรือเมื่อ สสปน. พิจารณาแลวเห็นวา การจางผูที่ไดรับคัดเลือกดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอทางสํานักงาน
เทาที่ควร ซึ่งคาใชจายตางๆ ของผูเสนอเขารับการคัดเลือกสอบราคาที่เกิดขึ้นจากการนี้ เปนคาใชจายของผูเสนอเขา
รับการคัดเลือกโดยผูเสนอไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น
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18. การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแต
บางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไม
เปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิด
และความประมาทเลินเลอของผูรับชวงงานหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับชวงงานนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน
จํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
หมายเหตุ :
1. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเปนอันสิ้นสุด ผูที่ไมไดรับคัดเลือกจะตองยอมรับและจะไมโตแยงคัดคานการตัดสิน
ของ สสปน. ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไมเลือกผูเสนอราคาที่ต่ําสุด แตจะพิจารณาตามหลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือก
โดยรวมเปนสําคัญ
3. หนวยงานที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทํางานรวมกับ สสปน. โดยกอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ จะตองไดรับความ
ยินยอมจาก สสปน. กอน
4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอรองราคากับผูที่เสนอราคาทั้งกอนหนาและ/หรือภายหลังการตัดสินของ สสปน.
5. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยไดรับความยินยอมจากผูเสนอ
ราคาทีไ่ ดรับคัดเลือกใหดําเนินการ

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
ชื่อผูติดตอ : นางจุฑา ธาราไชย
ตําแหนง รักษาการ ผูอํานวยการ สํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ
E-mail: chuta_t@tceb.or.th โทรศัพท: 02-694-6000
นายดนตรทวี ไทรวิจิตร
ตําแหนง ผูปฏิบัติการอาวุโส สํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ
Email: dontawee_s@tceb.or.th โทรศัพท: 02-694-6000
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สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงกำร

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร
3. วันที่กำหนดรำคำกลำง

การทาการตลาดและแคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บ
ข้อมูล และกระตุ้นการเข้าร่วมโครงการ Thai MICE Connect
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ
5,850,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
บำท
4 มีนาคม 2563

เป็นเงิน

รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร
3.1 ค่าดาเนินการจัดทาแผนการตลาดการประชาสัมพันธ์
3.2 ค่าออกแบบแคมเปญ ประชาสัมพันธ์ และทาการตลาด
3.3 ค่าผลิตวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อตกแต่งทางการตลาด
3.4 ค่าดาเนินการโรดโชว์และการแถลงข่าว
3.5 ค่าทาการสารวจความพึงพอใจ
4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง
4.1 บริษัท เว็บไซต์บิ๊กแบง จากัด
4.2 บริษัท วิสต้า อินเตอร์ปริ้น จากัด
4.3 บริษัท ชิน เพาวเวอร์เทค จากัด

6,146,479,46

บำท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

164,066.66
682,346.14
1,890333.34
3,352,666.66
57,066.66

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กำหนดรำคำกลำง
นางจุฑา ธาราไชย รักษาการ ผู้อานวยการ สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น 12บี และ 26 เลขที่ 989 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-694-6000 โทรสาร. 02-658-1411
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