
ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

เร่ือง ประกวดราคาจางดําเนินกิจกรรมการประมูลสิทธิ์การจัดงาน Travel Blog Exchange ๒๐๒๑ (TBEX) ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา

จางดําเนินกิจกรรมการประมูลสิทธ์ิการจัดงาน Travel Blog Exchange ๒๐๒๑ (TBEX) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาคร้ังนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๕,๒๘๗.๓๔ บาท

(สองลานแปดหมื่นหาพันสองรอยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบส่ีสตางค)

                 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 ๘

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา



                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๙๕-๑๕๔-๕๖๕๖ ในวันและเวลาราชการ

                  การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน. จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางบริษัทไดยื่นเขา

มา และนัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคผานทางโปรแกรม Zoom Meeting หรือ เขามานําเสนอที่สํานักงาน 
 ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเวลาจะแจงใหทราบอีกคร้ังในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล sivaporn_p@tceb.or.th หรือชอง

ทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน)จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.businesseventsthailand.com

และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวจิตนันท เตชะศรินทร)

ผูอํานวยการฝายบริหาร

ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. สสปน.

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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ข้อก ำหนดงำน (TERMS OF REFERENCE) 
ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

หลักเกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 
1. ชื่อโครงกำร  

ประมลูสิทธิ์งานเมกะอีเว้นท์และ World Festival เข้ามาจัดในประเทศไทย 
  
2. ชื่อกิจกรรม 

ประมูลสิทธิ์การจัดงาน Travel Blog Exchange 2021 (TBEX)  
 
3. งบประมำณ 

 วงเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทุกประเภทไว้
ด้วยแล้ว  

 
4. หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบัน แนวโน้มการท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงและหลากหลายขึ้นจากในอดีต กระแส 
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการได้รับประสบการณ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งหมายรวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยลดปัญหาการท่องเที่ยวล้นเมือง (Over tourism)  เป็นกระแสการท่องเที่ยวที่แพร่หลายไปทั่วโลก นอกจากนี้ 
นักเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มอายุน้อยลง จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงการพักผ่อน แต่ยัง
เป็นการเดินทางเพ่ือแสวงหาแรงบันดาลใจ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และการผจญภัยรูปแบบใหม่ ที่ถูก
ส่งเสริมโดยการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ช่วยให้นักเดินทางสามารถหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และ
รูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้มากขึ้น จึงท าให้แนวโน้มการท่องเที่ยวดังกล่าวก่อเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทัว่โลก  

งาน Travel Blog Exchange (TBEX) เป็นงานอีเว้นท์และการประชุมระดับโลกที่เป็นเวที (Platform) 
รูปแบบใหม่ของนักเขียน (Blogger), นักสร้างข้อมูล (Content Creator) บนสื่อสังคมออนไลน์ และ
ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วโลกมารวมตัวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างเนื้อหาด้าน 
การท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมยอดผู้ติดตามและการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และเป็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ของผู้น า หรือผู้ริเริ่มการใช้สื่อใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของประเทศไทย จึงเป็นโอกาสอันดีของ
ประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นผู้ประมูลสิทธิ์การจัดงานดังกล่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์ผู้ทรงอิทธิพลที่มียอดผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก (มากกว่า 10,000 คนขึ้นไป) รวมถึงจะเป็นการ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ 
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ธุรกิจโรงแรม บริษัทน าเที่ยว สายการบิน บริษัทรถเช่า ผู้ประกอบการน าเที่ยว (Tour Operator) เป็นต้น  
ได้ประชาสัมพันธ์และยกระดับตนเอง โดยผ่านการแลกเปลี่ยนบนเวทีดังกล่าวและสร้างเครือข่ายกับนักเขียน  
นักสร้างข้อมูล และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน 

ในอดีต ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน TBEX Asia ในปี  2558  ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือ
เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ในการจัดงานดังกล่าว 
และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีผู้สนใจและเข้าร่วมงานจากทั่วโลก รวม 681 คน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการที่
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งเรื่องของการท่องเที่ยว รวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ของไทย ที่เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลาง (Hub) 
ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีศักยภาพและการเติบโตอย่างมีนัยยะส าคัญ  

ภาคใต้ ของประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) มีลักษณะอากาศและภูมิประเทศท่ีมี
ความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์จากลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนและภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็น
คาบสมุทรยาวแหลม มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน ด้านทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและด้านทิศตะวันตกติดกับทะเล
อันดามัน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในทะเลอันดามัน และเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ซึ่งเป็นสีสันที่ท าให้จังหวัดภูเก็ตมีความน่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ประเทศไทย จึงเหมาะสมในการเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ในการจัดงาน Travel Blog Exchange 
(TBEX) ในปี 2564 เนื่องจากจะเป็นการน าเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ได้เป็นอย่างดี  

ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว การจัดประชุม  
การจัดนิทรรศการ งานเทศกาลและงานอีเว้นท์ ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยว และ
แผนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของไทย เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายด้านการท่องเที่ยว จึงริเริ่ม
การด าเนินการประมูลสิทธิ์การจัดงาน Travel Blog Exchange (TBEX) ซึ่งหากประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น
ประเทศเจ้าภาพ (Host Destination) ในการจัดงานดังกล่าวในปี 2564  จะก่อให้เกิดผลดีในด้านการพัฒนา 
การท่องเที่ยวของประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 
(Tourism Hub) โดยจะมีก าหนดการประมูลสิทธิ์และการน าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยในการจัด
งาน TBEX America ที่เมือง Lafayette, Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-9  ตุลาคม 2563 
 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน  Travel Blog Exchange 2021 (TBEX) 

5.2. เพ่ือตอกย้ าความเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ของภูมิภาคเอเชีย 

5.3. เพ่ือสนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยได้น าเสนอ

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ผ่านเครือข่ายกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนทั่วโลก 
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5.4. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการการท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดที่

ได้รับเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน 

5.5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขัน

ในเวทีระดับนานาชาติได้ 

5.6. เพ่ือให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติของภาคใต้ 

ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 

 

6. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

6.1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอข้อมูลสนับสนุนการประมูลสิทธิ์และด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

1) จัดเตรียมทีมงานเพ่ือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ สสปน. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือขอรับข้อมูลสนับสนุนส าหรับการประมูลสิทธิ์งาน 

2) จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลและจัดท า

เอกสารประมูลสิทธิ์ 

3) ด าเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ สสปน. เห็นสมควร 

6.2. การจัดเตรียมเอกสารประมูลสิทธิ์ (Bidding Material) 

1) ด าเนินการออกแบบเอกสารประมูลสิทธิ์ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 4 สี 

จ านวน 30-40 หน้า ประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็น พร้อมจัดท าข้อมูลให้สวยงาม เข้าใจง่าย

และน่าสนใจ ในรูปแบบ Infographic จ านวน 1 ชิ้นงาน 

2) ด าเนินการออกแบบและจัดเตรียมไฟล์น าเสนอ (Presentation) ประเทศไทยใน 

การประมูลสิทธิ์ (Thailand Presentation) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชิ้นงาน 

3) ด าเนินการจัดท า VDO Presentation น าเสนอความพร้อมของประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) 

ความยาว 2-3 นาที จ านวน 1 ชุดเพ่ือใช้น าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการ TBEX  

4) ด าเนินการจัดส่งทีมงานเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมประมูลสิทธิ์  ที่งาน 

TBEX America ที่เมือง Lafayette, Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-9  

ตุลาคม 2563 อย่างน้อย 2 คน  

6.3. ด าเนินการจัดกิจกรรมส ารวจพ้ืนที่ (Site Inspection) ส าหรับคณะกรรม TBEX จ านวน 3-5 คน 1 ครั้ง 

ระยะเวลา 5 วัน (รวมวันเดินทางมาถึง) ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง 

1) ด าเนินการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางสหรัฐอเมริกา – ภูเก็ต – สหรัฐอเมริกา ชั้น

ธุรกิจส าหรับคณะกรรมการ TBEX จ านวน 3 ที่นั่ง ส าหรับการเดินทางส ารวจพ้ืนที่  
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2) ด าเนินการจัดหาที่พักระดับไม่ต่ ากว่า 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า ส าหรับคณะกรรมการ TBEX 

จ านวน 3 ห้อง ระยะเวลา 4 คืน  

3) ด าเนินการจัดหารถตู้ (พร้อมค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน และค่าล่วงเวลา) ตลอดระยะเวลา 

การส ารวจพ้ืนที่ในประเทศไทย 

4) ด าเนินการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการส ารวจพ้ืนที่ 

5) ด าเนินการจัดให้มีการประชุม หรือเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาการส ารวจพ้ืนที่  โดยจัดเตรียมห้องประชุม พร้อมอาหารว่าง ส าหรับ  

10-15 ท่าน 

6) ด าเนินการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับ

คณะกรรมการ TBEX (ผู้เข้าร่วมประมาณ 10-15 ท่าน) 

7) ด าเนินการจัดเตรียม Welcome Kits พร้อม Program Book พร้อมข้อมูลที่จ าเป็น  

ท าเป็น Room Drop ในห้องพัก ส าหรับคณะกรรมการ TBEX จ านวน 3 ชุด  

6.4. จัดเตรียมบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน TBEX America ที่เมือง Lafayette, Louisiana ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-9  ตุลาคม 2563 (บูท Platinum Sponsorship) 

1) ซื้อแพ็คเกจสนับสนุนการจัดงาน TBEX America ประเภท Platinum Sponsorship เพ่ือ

รวมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะ Host Destination (ประมาณ $12,500.00 USD)  

2) จัดหาของที่ระลึกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จ านวน 300 ชิ้น พร้อม QR 

Code ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) จ านวน 3 อัน และใบปลิว 700 ใบ 

4) จัดหาเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษ แต่งกายชุดประจ าชาติ เพ่ือให้ข้อมูล ท ากิจกรรม และ

ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย จ านวน 1 คน ระยะเวลา 3 วัน 

 

7. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง  
มาตรา 64 ภายใต้บังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ จัดจ้างของ

หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 106 
วรรคสาม 
(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109 
(6) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด ใน 
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ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 

สสปน. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price    
Performance) โดยมีข้ันตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้าน
ราคา น้ าหนักร้อยละ 40 และตัวแปรหลักด้านคุณภาพ น้ าหนักร้อยละ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 
ส ำนักง่ำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร เลือกตัวแปร 2 แปร 

น้ ำหนักคะแนน 

ตัวแปรที่ 1 กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ 40 
ตัวแปรที่ 2 กำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพ : ข้อเสนอด้ำนเทคนิค 60 

 รวม 100 
 
ตัวแปรที่ 1 การพิจารณาด้านราคา : คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
ให้ผู้เสนอราคา น าเสนอราคาโดยแสดงรายละเอียดราคาแยกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในแต่ละรายการ

ตามขอบเขตงาน ตามข้อ 6 อย่างชัดเจน  
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ตัวแปรที่ 2  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวแปรรอง กำรพิจำรณำ น้ ำหนักคะแนน 
ตัวแปรรองที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนโครงกำร  

พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ แผนการด าเนินงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ ความสามารถในการน าเสนองาน ความเป็นไปได้
ของแผนงาน และอยู่ในงบประมาณท่ีก าหนด รวมถึงจ านวนความพร้อม
และเพียงพอของบุคคลากรที่จะสามารถบริหารจัดการได้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

50 

ตัวแปรรองที่ 2 ควำมพร้อมและประสบกำรณ์  
พิจารณาจากความพร้อมของบริษัท อันได้แก่ ข้อมูลบริษัทการด าเนินธุรกิจ 
(Company Profile) ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของบริษัท ข้อมูล
อ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

35 

ตัวแปรรองที่ 3 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ ์
พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และการน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดงาน 

15 

รวม 100 
 
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้ 
8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR โดยต้องน าเสนอข้อมูลการด าเนิน
โครงการอย่างละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการ มีความเข้าใจและเห็น
ภาพรวมตามแผนการด าเนินงานมากที่สุด  
8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ 2 การพิจารณาด้านคุณภาพ: ข้อเสนอด้านเทคนิค ตั้งแต่ 70 

คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 

8.3 สสปน. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 83 (2)) 

8.4 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดจาก
เกณฑ์ที่มีน้ าหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หากด าเนินการแล้วไม่อาจชี้ขาด
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำรตำมสัญญำ 

 210 วันนับถัดจากวันที่ท าสัญญา 
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10. กำรส่งมอบงำน 
  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้ สสปน. ผ่านคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 
11. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
 การจ่ายเงินค่าจ้างจัดท าโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

 งวดที่ 1: ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้ง

ที่ 1 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับ

การลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น   

งวดที่ 2: ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้ง

ที่ 2 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับ

การลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

งวดที่ 3: ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 60 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้ง

ที่ 3 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับ

การลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

 
12. หลักประกันสัญญำ 

 ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาซื้อหรือ
จ้าง 

 
 
 

ครั้งที่ รายละเอียดของการส่งมอบงาน ก าหนดวันส่งมอบ 

1 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบผลงำนกำรออกแบบเอกสำรประมูลสิทธิ์

กำรจัดงำนตำมขอบเขตงำนข้อ 6.2 1)  ในรูปแบบเอกสำร

จ ำนวน 5 ชุด และไฟล์ดิจิตอล จ ำนวน 1 ชุด 

ภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันที่
ท าสัญญำ 

2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบรำยงำนสรุปกำรส ำรวจพ้ืนที่ (Site 

Inspection) ของคณะกรรมกำร TBEX ตำมขอบเขตงำนข้อ 

6.3 ในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน 1 ชุด และไฟล์ดิจิตอล  

จ ำนวน 1 ชุด 

ภำยใน 120 วันนับถัดจำกวันท่ี

ท  ำสัญญำ 

3 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบรำยงำนสรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำน

ทั้งหมดตำมขอบเขตงำนข้อ 6 .1-6.4 ในรูปแบบเอกสำร 

จ ำนวน 1 ชุด และไฟล์ดิจิตอล จ ำนวน 1 ชุด 

ภำยใน 210 วันนับถัดจำกวันท่ี

ท  ำสัญญำ 



 

ข้อก ำหนดงำน (TERMS OF REFERENCE) - กำรจัดจ้ำงกำรด ำเนินกำรประมูลสิทธิก์ำรจัดงำน Travel Blog Exchange (TBEX) 2021 หน้ำ 8 ใน 9 
 

13. อำกรแสตมป์ 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการ

จ้างทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ต่อ ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท 

 

14. อัตรำค่ำปรับ 

 ผู้ว่าจ้างก าหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ในขอบเขตงาน โดย
จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 
บาท จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้น 

 
15. กำรยกเลิก 

สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจ้าง หรือสัญญาได้ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้าง
ท างานตามขอบเขตงานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดล่าช้าจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือการรับงานดังกล่าว
ไร้ประโยชน์ ไม่มีความสามารถที่จะด าเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพและแล้วเสร็จตามก าหนด 
สสปน.จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง และหากกรณีดังกล่าวท าให้ สสปน.เกิดความเสียหาย  
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สสปน.ด้วย โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
16. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสำร 

เอกสาร/ข้อมูล/ชิ้นงาน/ฐานข้อมูลและ/หรือซอฟแวร์และสิ่งอ่ืนใด ที่เป็นผลของการด าเนินงานจาก
โครงการนี้ งานที่ด าเนินการแล้วทุกชิ้นงานรวมทั้งที่ส่งมอบและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สสปน. ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะน าบางส่วนหรือทั้งหมดของ
ชิ้นงานไปเผยแพร่หรือท าซ้ าใหม่ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อ่ืนไปเผยแพร่หรือท าซ้ าใหม่ได้ 

 
17. ข้อสงวนสิทธิ์ 

สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้รับจ้างครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่ก าหนด หรือเมื่อ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อทางส านักงานเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกสอบราคาที่เกิดขึ้นจากการนี้ เป็นค่า
จา่ยของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกโดยผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น 
 
18. กำรจ้ำงช่วง       

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคง
ต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น
ทุกประการ 
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กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก
เลิกสัญญา 

หมำยเหตุ : 
1. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้ง

คัดค้านการตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
2. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่ต่ าสุด แต่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

คัดเลือกโดยรวมเป็นส าคัญ  
3. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท างานร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ จะต้อง

ได้รับความยินยอมจาก สสปน. ก่อน   
4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาทั้งก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการตัดสิน

ของ สสปน. 
5. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยได้รับความ

ยินยอมจากหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการ 
 

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

ชื่อผู้ติดต่อ :  1. นางสาวศิวะภรณ์ ปิยะพรพันธ์ Senior Manager, Mega Events & World Festivals  
  Email: sivaporn_p@tceb.or.th โทรศัพท์ 02 694 6001 

……………………………………….. 

about:blank
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงกำร การจัดจ้างการด าเนินการประมูลสิทธิ์การจัดงาน Travel Blog 

Exchange (TBEX) 2021  

 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ 
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 01/04/63 เป็นเงิน 2,085,287.34          บำท 
 

 รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร  
 3.1 ค่าประชาสัมพันธ์งาน ณ งาน  TBEX North America  585,646.67 บำท 
  - ค่าจัดท าของที่ระลึก 300 ชิ้น พร้อม QR Code    
  - ค่าออกแบบและจัดท าอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ (Roll 

up 3 อัน และใบปลิว พร้อม QR Code 700 ใบ) 
   

  - เจ้าหน้าที่ประจ าบูธ 1 คน ระยะเวลา 3 วัน    
  - ค่า Sponsor Package (ระดับ Platinum)    
 3.2 ค่าออกแบบ Bid Book และ Presentation  647,706.67 บำท 
  - VDO Presentation น าเสนอความพร้อมของ

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) ความยาว 2-3 นาที 
   

  - ค่าออกแบบและจัดท า Bidding Book และไฟล์
น าเสนอ (Presentation) 

   

  - ค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดกจิกรรมและการเข้าร่วม
ประมูลสิทธิ์ที่งาน TBEX America จ านวน 2 คน 
(ค่าท่ีพัก, ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด, ค่าประกันการ
เดินทาง, ค่าเดินทางในประเทศสหรัฐอเมริกา, ค่าวีซ่า
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และค่าธรรมเนียมต่างๆ) 
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 3.3 กิจกรรมส ารวจพื้นที่ (Site Inspection) ส าหรับคณะกรรม 
การ TBEX จ านวน 5 วัน 

 662,300.00 บำท 

  - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ (สหรัฐอเมริกา-
ภูเก็ต-สหรัฐอเมริกา) จ านวน 3 ที่นัง่ 

   

  - ค่าท่ีพักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า จ านวน 3 ห้อง 
4 คืน 

   

  - ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับตลอดการเดินทาง (รวมค่า
น้ ามัน และค่าล่วงเวลา)  

   

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการส ารวจ
พ้ืนที่  

   

  - ค่าห้องประชุมพร้อมอาหารว่าง ส าหรับ 10-15 ท่าน 
จ านวน 2 ครั้ง 

   

  - งานเลี้ยงรับรอง 1 ครั้ง ส าหรับ 10-15 ท่าน    

  - ค่าออกแบบและจัดท า Program Book พร้อม
Welcome Kits จ านวน 3 ชุด 

   

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ    
 3.4 Management fee  189,604.00 บำท 
4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 N.C.C. International Events Co.,Ltd 
 4.2 The Live Eye Co.,Ltd 
 4.3 Prop Art Co.,Ltd 
 

5. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นางสาวศิวะภรณ์ ปิยะพรพันธ์ 
 


