ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการการสนับสนุนไมซซิตี้ในการทําการตลาดเมือง (Destination Marketing) โดยใช
ยุทธศาสตรกําหนดจุดขายเมืองจาก City DNA ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา
จางโครงการการสนับสนุนไมซซิตี้ในการทําการตลาดเมือง (Destination Marketing) โดยใชยุทธศาสตรกําหนดจุด
ขายเมืองจาก City DNA ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคา
ครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๗,๑๘๖.๖๖ บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยแปดสิบหกบาทหกสิบหก
สตางค)
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
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๕-๑๑๖-๓๖๓๕ ในวันและเวลาราชการ
การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน. จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางบริษัทไดยื่น
เขามา และ/หรือ นัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคผานทางโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๖๓ โดยเวลาจะแจงใหทราบอีกครั้งในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล pattnachai_s@tceb.or.th เบอร
ติดตอ ๐๘๕-๑๑๖-๓๖๓๕ หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยสํานักงาน
สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
www.businesseventsthailand.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวจิตนันท เตชะศรินทร)
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ.สสปน.

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

ข้อกําหนดงาน (TERMS OF REFERENCE)
สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
1. ชื่อโครงการ การสนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทําการตลาดเมือง (Destination Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์
กําหนดจุดขายเมืองจาก City DNA
2. ชื่อกิจกรรม การสนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทําการตลาดเมือง (Destination Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์
กําหนดจุดขายเมืองจาก City DNA
3. งบประมาณ
วงเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานทุกประเภทไว้ด้วยแล้ว
4. หลักการและเหตุผล
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาที่ สสปน. มีโครงการ MICE City และได้ดําเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
ร่วมกับเมืองหลักในภูมิภาค 5 แห่ง คือ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เมืองเหล่านี้เป็นจุดหมายปลายทางหลักสําหรับการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และงานแสดงสินค้า ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจากการดําเนินงานร่วมกันที่ผ่านมามี
ความพยายามในการกํ าหนดจุ ด ขายของเมื องต่ างๆไม่ ให้ ทับ ซ้อนกั น เพื่ อสร้ างความหลากหลายของ
ทางเลือกด้านจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม อย่างไรก็ตาม สสปน. ในฐานะคู่คิดอุตสาหกรรมไมซ์
จําต้องสนับสนุนเมืองในการสร้างจุดขายที่ชัดเจน ทําให้ทุกภาคส่วนเห็นร่วม โดยจัดโครงการนําร่องเพื่อ
หาอัตลักษณ์ และพัฒนาจุดขายเมืองจากอัตลักษณ์นั้นของเมือง เพื่อให้การทําการตลาดเมื องมีค วาม
ชัดเจน และสามารถพัฒนางานไมซ์ที่สอดคล้องกับจุดขาย ทําให้ไมซ์ช่วยเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ
และสังคมของจังหวัด สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่อย่างแท้จริง
ทั้ ง นี้ โครงการการสนั บ สนุ น ไมซ์ ซิ ตี้ ใ นการทํ า การตลาดเมื อง (Destination Marketing) โดยใช้
ยุทธศาสตร์กําหนดจุดขายเมืองจาก City DNA เป็นโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของสสปน.
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีความสอดคล้องตามกรอบ ยุทธ
ศาตร์ ๒๐ ปี เพื่อสร้างตัวอย่างการมองเมืองของตัวเองใหม่ ใช้จุดเด่น อันเป็นเป็นเอกลักษณ์ มาพัฒนาจุด
ขายของจังหวัด และสร้างต้นแบบการพัฒนาเมือง MICE City ที่มีพื้นฐานจากอัตลักษณ์ของเมืองและเพื่อ
พัฒนาแนวทางการทําตลาดเมือง Destination Marketing ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เร่งลดอุปสรรคและมอง
หาโอกาสใหม่ด้านการทําตลาดเมืองให้แก่ไมซ์ซิตี้
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อจั ด ทํ าโครงการนํ าร่ อง สร้ างตั วอย่ างการมองเมื องของตั วเองใหม่ ใช้จุด เด่ น อั นเป็ นเป็ น
เอกลักษณ์ มาพัฒนาจุดขายของจังหวัด และสร้างต้นแบบการพัฒนาเมือง MICE City ที่มีพื้นฐาน
จากอัตลักษณ์ของเมือง
5.2 เพื่ อพั ฒ นาแนวทางการทํ า ตลาดเมื อ ง Destination Marketing ที่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ เร่ ง ลด
อุปสรรคและมองหาโอกาสใหม่ด้านการทําตลาดเมืองให้แก่ไมซ์ซิตี้
5.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตนโยบายไมซ์ของเมือง
5.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการจัดประชุมและนิทรรศการได้มีโอกาสได้
พบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
6. ขอบเขตการดําเนินงาน
ลักษณะงานภายใต้โครงการต้องครอบคลุม ดังนี้
6.1 จัดทําการดําเนินโครงการ ของโครงการสนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทําการตลาดเมือง (Destination
Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์กําหนดจุดขายเมืองจาก City DNAของจังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา
โดยนําเสนอจากการนําข้อมูลจาก “โครงการศึกษาและจัดทําข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีศักยภาพ
(City Profile)” ของสํานักงานส่ง เสริ มการจั ดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน) มาจั ด ทํ า
การตลาดเมือง (Destination Marketing) ให้แก่ทั้ง 2 จังหวัด
6.2 นําเสนอแผนงานการตลาดเมืองจากอัตลักษณ์ (City DNA) ของจังหวัด ภูเก็ต และ เมืองพัทยา
โดยได้มีการสอบทาน ข้อมูล จาก ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น
6.3 นําเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของจังหวัดมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
6.4 นําแผนการตลาดมาร่วมใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาจุดขาย (Unique Selling Point, USP)
ในการทําการตลาดและการขายระดับเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการตลาดในรูปแบบที่
เหมาะสม
6.5 นําแผนการตลาดมาดําเนินการจัดทําเครื่องมือทางการตลาดสําหรับจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยา
เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์จังหวัดต่อไป
6.6 สรุปผลการดํ าเนินงานโครงการฯ เพื่อจั ดทําเป็น รายงานฉบับสมบู รณ์ พร้อมนํา เสนอผลการ
ดําเนินงานและข้อเสนอแนะกับสสปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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7. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
มาตรา 64 ภายใต้บังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ จัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีความสามารถตามกฎหมาย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา
106 วรรคสาม
(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109
(6) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ในราชกิจจา
นุเบกษาให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
สสปน. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price
Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้าน
ราคา น้ําหนักร้อยละ 40 และตัวแปรหลักด้านคุณภาพ น้ําหนักร้อยละ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
สํานักง่านส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลือกตัวแปร 2 แปร
ตัวแปรที่ 1 การพิจารณาด้านราคา
ตัวแปรที่ 2 การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค
รวม
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ตัวแปรที่ 1 การพิจารณาด้านราคา : คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ให้ผู้เสนอราคา นําเสนอราคาโดยแสดงรายละเอียดราคาแยกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในแต่ละ
รายการตามขอบเขตงาน ตามข้อ 6 อย่างชัดเจน
ตัวแปรที่ 2 การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตัวแปรรอง
การพิจารณา
น้ําหนักคะแนน
ตัวแปรรองที่ 1 การบริหารจัดการและวางแผนโครงการ
พิ จารณาตามความเพี ย งพอของบุ ค ลากร ความรู้ ค วามสามารถของ
20
บุ คลากร แผนการดํ าเนิ นงานและขั้น ตอนการดํา เนิ น งานที่ เป็ นระบบ
รวมถึงความสามารถในการนําเสนอผลงานได้ตรงตามเวลาที่กําหนด
ตัวแปรรองที่ 2 วิธีการที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์และการนําเสนอ
พิจารณาตามความเหมาะสมของแผนงาน แนวทางและวิธีการที่ ใช้ ใน
40
การศึกษา วิเคราะห์ รวมไปถึงนําเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวแปรรองที่ 3 ความพร้อมและประสบการณ์
พิจารณาจากความพร้อมของบริษัท อันได้แก่ ข้อมูลบริษัทการดําเนิ น
25
ธุรกิจ (Company Profile) ประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาของบริษัท
ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ตัวแปรรองที่ 4 ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
15
พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
รวม
100
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้
8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ตามที่กําหนดไว้ใน TOR โดยต้องนําเสนอข้อมูล
การดําเนินโครงการอย่างละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการ มีความเข้าใจและ
เห็นภาพรวมตามแผนการดําเนินงานมากที่สุด
8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ 2 การพิจารณาด้านคุ ณภาพ: ข้อเสนอด้านเทคนิ ค
ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค
8.3 สสปน. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนน
รวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 83 (2))
8.4 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน
สูงสุดจากเกณฑ์ที่มีน้ําหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หากดําเนินการแล้วไม่
อาจชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก
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9. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการตามสัญญา
180 วันนับถัดจากวันที่ทําสัญญา
10. การส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้ สสปน. ผ่านคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังต่อไปนี้
ครั้งที่
รายละเอียดของการส่งมอบงาน
กําหนดวันส่งมอบ
สิ่งที่ใช้ในการส่งมอบ
1

2

3

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแผนงานการจัดทํา City DNA ตามข้อ 6.1 ภายใน 30 วั น นั บถั ด จาก รายงานในรู ป แบบไฟล์
วันที่ทําสัญญา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Thumb
drive) ใ นรู ป แ บ บ ก า ร
บรรยายเป็ น ลายลั ก ษณ์
อั กษร (word file) แล ะ
ส รุ ป แ น ว ท า ง โ ด ย ย่ อ
(Power Point) จํานวน 3
ชุด
ผู้รั บ จ้ า งต้อ งส่ ง มอบ แผนงานการตลาดและรายงานความ ภายใน 90 วั น นั บถั ด จาก รายงานในรู ป แบบไฟล์
คืบหน้าโครงการการสนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทําการตลาดเมือง วันที่ทําสัญญา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Thumb
(Destination Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์ กํา หนดจุ ดขาย
drive) ใ นรู ป แ บ บ ก า ร
เมืองจาก City DNA
บรรยายเป็ น ลายลั ก ษณ์
อั กษร (word file) แล ะ
ส รุ ป แ น ว ท า ง โ ด ย ย่ อ
(Power Point) จํานวน 3
ชุด
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการการ ภายใน 180 วัน นับถัดจาก 1. รายงานสรุปสํา หรับ
สนั บ สนุ น ไมซ์ ซิ ตี้ ใ นการทํ า การตลาดเมื อ ง (Destination วันที่ทําสัญญา
ผู้บริหาร
Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์กําหนดจุดขายเมืองจาก City
2. ร า ย ง า น ฉ บั บ
DNA
สมบูร ณ์ เกี่ย วกั บ ผล
กา ร ค้ นค ว้ า ก า ร
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะ ตาม
ร่ า งสุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ
อ นุ มั ติ จ า ก ที เ ส็ บ
จํานวน 5 เล่ม พร้อม
ไฟล์ต้นฉบับ
3. รายงานสรุ ป ผล ใน
รูปแบบไฟล์นํา เสนอ
(Powerpoint)
บ ร ร จุ ล ง Thumb
drive จํานวน 3 ชุด
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11. เงื่อนไขการชําระเงิน
การจ่ายเงินค่าจ้างจัดทําโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 งวดดังนี้
11.1 งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างกําหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและ
ได้รับการลงนามจากผู้มีอํานาจอนุมัติแล้วเท่านั้น
11.2 งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างกําหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 35 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและ
ได้รับการลงนามจากผู้มีอํานาจอนุมัติแล้วเท่านั้น
11.3 งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างกําหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 45 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและ
ได้รับการลงนามจากผู้มีอํานาจอนุมัติแล้วเท่านั้น
12. หลักประกันสัญญา
ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาซื้อหรือ
จ้าง
13. อากรแสตมป์
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร สําหรับ
การจ้างทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ต่อ ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
14. อัตราค่าปรับ
สสปน. กําหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนดไว้ในขอบเขตงาน โดย
จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท
15. การยกเลิก
สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจ้าง หรือสัญญาได้ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้าง
ทํางานตามขอบเขตงานส่ วนใหญ่ หรือเกือบทั้ง หมดล่าช้า จนเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหาย หรือการรั บงาน
ดังกล่าวไร้ประโยชน์ ไม่มีความสามารถที่จะดําเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพและแล้วเสร็จ
ตามกําหนด สสปน.จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง และหากกรณีดังกล่าวทําให้ สสปน.เกิด
ความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สสปน.ด้วย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
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16. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสาร
เอกสาร/ข้อมูล/ชิ้นงาน/ฐานข้อมูลและ/หรื อซอฟแวร์และสิ่งอื่นใด ที่เป็นผลของการดําเนินงานจาก
โครงการนี้ งานที่ดําเนินการแล้วทุกชิ้นงานรวมทั้งที่ส่งมอบและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สสปน.
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะนําบางส่วนหรือทั้งหมดของ
ชิ้นงานไปเผยแพร่หรือทําซ้ําใหม่ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นไปเผยแพร่หรือทําซ้ําใหม่ได้
17. ข้อสงวนสิทธิ์
สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้รับจ้างครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อเงื่ อนไขที่ กํ าหนด หรื อเมื่อ สสปน. พิ จารณาแล้ว เห็ น ว่ า การจ้ างผู้ที่ ได้ รับ คัด เลื อกดั งกล่ าวจะไม่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อทางสํานักงานเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกสอบราคาที่เกิดขึ้นจาก
การนี้ เป็นค่าจ่ายของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกโดยผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น
18. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลิน เล่อของผู้รับจ้างช่วงหรื อของตัวแทนหรื อลูก จ้างของ
ผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ
บอกเลิกสัญญา
หมายเหตุ :
1. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้ องยอมรั บและจะไม่ โต้ แ ย้ ง
คัดค้านการตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่ต่ําสุด แต่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกโดยรวมเป็นสําคัญ
3. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทํางานร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจดําเนินการใดๆ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจาก สสปน. ก่อน
4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาทั้งก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการตัดสิน
ของ สสปน.
5. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เนื้อหาตามความเหมาะสม โดยได้รับความ
ยินยอมจากหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ดําเนินการ
FORM ADM-PUR023-2 TOR สําหรับวิธีคัดเลือก

หน้า 7 จาก 8

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ชื่อผู้ติดต่อ :

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ
รักษาการผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้
Email: pattnachai_s@tceb.or.th โทรศัพท์ 02 694 6000 ต่อ 6014
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สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงกำร
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร
3. วันที่กำหนดรำคำกลำง

การสนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทาการตลาดเมือง (Destination
Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์กาหนดจุดขายเมืองจาก City DNA
สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภูมิภาคใต้
1,400,000 บำท
24 มี.ค. 2563

เป็นเงิน

1,537,186.66 บำท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร
3.1 ค่าจัดทา แผนงานการตลาด
3.2 ค่าจัดทานาเสนอแผนงานการตลาดเมืองจากอัตลักษณ์
(City DNA) ของจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยา
3.3 ค่าจัดทานาเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยกวับปัจจัยที่สามารถ
ส่งเสริมให้อัตลักษณ์จองจังหวัดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3.4 ค่าจัดทานาแผนการตลาดมาใช้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาจุดขาย (Unique Selling Point, USP)
3.5 ค่าจัดทานาแผนการตลาดมาดาเนินการจัดทาเครื่องมือ
ทางการตลาดสาหรับภูเก็ตและเมืองพัทยา
3.6 ค่าจัดทาสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดทาเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น 12บี และ 26 เลขที่ 989 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-694-6000 โทรสาร. 02-658-1411

410,166.66 บำท
220,420.00 บำท
181,900.00 บำท
308,516.66 บำท
354,883.34 บำท
61,300.00 บำท
TCEB Call Center 1105
www.tceb.or.th
FORM ADM-PUR17-1

4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง
4.1 บริษัท Four Rooms
4.2 บริษัท ไฮฟ์สเตอร์ จากัด
4.3 บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กำหนดรำคำกลำง
นายพัฒนชัย สิงหะวาระ รักษาการผู้อานวยการ สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภูมิภาคใต้

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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