ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจางจัดทําวารสารรายสองเดือนเพื่อแนะนําขอมูลและกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อสรางการรับรู
องคกร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา
จางจัดทําวารสารรายสองเดือนเพื่อแนะนําขอมูลและกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อสรางการรับรูองคกร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
๑,๑๙๐,๑๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สํานักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๖๙๔-๖๐๐๐ ตอ ๖๑๕๖ ในวันและเวลา
ราชการ
การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน. จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางผูประสงคยื่น
เสนอราคาทําการยื่นเขามา และ/หรือ นัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ผานทางโปรแกรม Zoom Meeting
และ/หรือ เขารวมนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ณ สสปน. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเวลาจะแจงให
ทราบอีกครั้งในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล somkamon_r@tceb.or.th หรือ
ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน)จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.businesseventsthailand.com
และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวจิตนันท เตชะศรินทร)
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ปฏิบัติหนาที่แทน ผูอํานวยการ สสปน.

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

ขอกําหนดงาน (TERMS OF REFERENCE)
สําหรับการจัดซื้อจัดจางโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา
๑. ชื่อกิจกรรม จัดทําวารสารรายสองเดือนเพื่อแนะนําขอมูลและกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อสรางการรับรูองคกร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. งบประมาณ
วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูล หนาที่ บทบาท ขาวสารและกิจกรรมองคกร พรอมสรางความเขาใจและการรับรู
สสปน. ในฐานะหนวยงานรัฐบาลซึ่งดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจไมซ ของ
ประเทศไทย หรือธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา การแสดงสินคา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจั ด
นิทรรศการ ใหเปนที่รูจักและเขาถึงประชาชนทั่วไปในวงกวาง
๓.๒ เพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสารการดําเนินงาน และการบูรณาการดานความรู ขอมูลตางๆ ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรตางๆ รวมถึงการเยผแพรและกระจายขอมูลไปยังบุคคลภายนอก
และประชาชนทุกคนในประเทศไดเกิดความรู ความเขาใจ และเขาถึงประโยชนไดมากที่สุด
๓.๓ เพื่อใหเปนแหลงรวบรวมข อมูล เรื่องราว เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดงานทั้งในและตางประเทศใน
รูปแบบการนําเสนอที่เขาถึงประชาชนทั่วไปไดงาย
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูรับจางจะตองดําเนินงานตามขอบเขตงานดังตอไปนี้
๔.๑ ทําความเขาใจในวัตถุประสงค รายละเอียด และเปาหมายของการดําเนินโครงการ เพื่อนําเสนอ
แนวคิดสรางสรรค กลยุทธในการจัดทําเนื้อหา ออกแบบ จัดพิมพ และชองทางการกระจายวารสาร พรอมวาง
แผนการดําเนินงานทั้งโครงการ
๔.๒ รั บ ผิ ดชอบในการดํ า เนิ น งานด า นการจัดทําเนื้อหา การออกแบบ การจัดวางรูป เลม การจัดหา
ภาพประกอบ การประสานงานติดตอกับหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนตางๆ ในการขอขอมูลและขอ
สัมภาษณในนามของ สสปน. การจัดพิมพวารสารรายสองเดือน การออกแบบและจัดทําซองสําหรับใสวารสาร
เพื่ อ จั ด ส ง ไปยั ง กลุ ม เป า หมายทางไปรษณี ย และการจั ด หาจุ ด กระจาย หรื อ จุ ด วางวารสารที่ เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมายในวงกวาง ตลอดจนการติดตอประสานงานตางๆ ทั้งโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๔.๒.๑ การจัดทําเนื้อหา ครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปนี้
- ค น คว า หาข อมู ล ติ ดต อประสานงานขอขอมูล ขอสัมภาษณบุคคลตางๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากทาง สสปน. จัดทําประเด็นเนื้อหาสําหรับคอลัมนตางๆ นําประเด็นที่ไดรับการอนุมัติจาก สส
ปน. แลวมาสรางสรรคเ ปน เนื้อหาบทความภาษาไทยที่ เหมาะสมกับลั กษณะ/รูป แบการนํ าเสนอในแต ล ะ
คอลัมน โดยผูรับจางจะตองมีความเขาใจในหลักการเขียนภาษาไทยที่ถูกตอง และจัดทําเนื้อหาใหมีความ
นาสนใจ มีความหลากหลาย รวมถึงการเขียนเนื้อหาที่มีคําศัพทเฉพาะใหเปนภาษาที่ถูกตองและเขาใจงาย เพื่อ
เขาถึงผูอานที่เปนประชาชนบุคคลทั่วไป
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- นําเนื้อหาภาษาไทยที่ไดรับการอนุมัติจาก สสปน. แลวไปแปลและเรียบเรียงเปนเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาดังกลาวจะตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากนักแปล และ/หรือ บรรณาธิการ
เจาของภาษา (Native Editor / Translator)
๔.๒.๒ การออกแบบ - นําเสนอ สรางสรรครูปแบบวารสารรายสองเดือน พรอมออกแบบ จัดวาง
เนื้อหา จัดหารูปภาพและกราฟฟคประกอบที่เหมาะสมกับแตละเนื้อหา มีรูปลักษณและสไตลการจัดวางที่
ทันสมัย อานงาย มีความหลากหลาย แปลกใหม เปนไปตามแนวคิ ด การนํ าเสนอเนื้ อหาของแตล ะฉบั บ ที่
สอดคลอง และตอบโจทยองคกรไดมากที่สุด นอกจากนี้ยังตองแสดงถึงอัตลักษณของ สสปน. ไดเปนอยางดี
๔.๒.๓ การผลิตวารสารและซองใสวารสาร ครอบคลุมรายละเอียดดังตอไปนี้
- ดํ า เนิ น การออกแบบและผลิ ต วารสารรายสองเดื อ นจํ า นวน ๓ ฉบั บ ได แ ก ฉบั บ
ประจํ าเดื อนกรกฎาคม–สิ งหาคม ๒๕๖๓ ฉบั บประจําเดือนกัน ยายน-ตุล าคม ๒๕๖๓ ฉบั บประจํ า เดื อ น
พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๓ พรอมจัดพิมพฉบับละไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ เลม ดวยคุณภาพและความละเอียดงาน
พิมพตามระบุในขอ ๔.๓
- ดําเนินการออกแบบและผลิตซองใสวารสาร
๔.๒.๔ การจัดสง - รับผิดชอบดานการจัดสงวารสารแตละฉบับ โดยแบงเปน
๑) จัดสงไปยังกลุมเปาหมาย/ลูกคา/ผูประกอบการ/พันธมิตร ตามที่ผูวาจางกําหนด โดย
จะตองออกแบบและจัดพิมพซองที่ไดมาตรฐานสําหรับใสวารสารแตละเลม พรอมติดอากร เพื่อนําสงทาง
ไปรษณียของการสื่อสารแหงประเทศไทย และ/หรือ ขนสงเอกชน จํานวนไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ เลมตอฉบับ
หลังจากที่ดําเนินการจัดพิมพแตละฉบับเสร็จ
๒) จัดหาจุดกระจาย/แจกจาย/จุดวางวารสาร ตามวัตถุประสงคโครงการ อาทิ รานกาแฟ
รานอาหาร หองสมุด และอื่นๆ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการเผยแพรและแจกจายวารสาร โดยตองมีจุด
กระจาย/แจกจาย/วางวารสารไมต่ํากวา ๕๕ จุดๆ ละ ๑๐-๑๐๐ เลมตอฉบับ
๓) จัดสงมายัง สสปน. และ/หรือ พันธมิตร ตางๆ ตามที่ผูวาจางกําหนด
๔) จัดสงวารสารในรูปแบบออนไลน ไดแก ไฟล PDF และไฟล Artwork เพื่อใหสามารถ
เผยแพรทางชองทางออนไลนตางๆ ได
๔.๓ วารสารแตละเลมจะตองมีขั้นตอนและคุณภาพการจัดพิมพไมต่ํากวารายละเอียดดังตอไปนี้
๔.๓.๑ ขนาด A4 จํานวน ๒๐ หนา พิมพสี่สีดวยหมึก Soy Ink บนกระดาษถนอมสายตา หรือ
กระดาษ Green
๔.๓.๒ เทคนิคงานพิมพ ผูรับจางสามารถนําเสนอเทคนิคงานพิมพ รูปแบบ รูปเลม และเทคนิค
พิเศษตางๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบที่ทางผูรับจางนําเสนอ
๔.๔ ผู รั บ จ า งต องรั บ ผิ ดชอบและดํ า เนิน การจัด ตั้ งที มงานในการดํ าเนิน งานตลอดทั้ งโครงการ เพื่อ
ดําเนินงาน ประสานงาน รวบรวมเนื้อหา ออกกองถายภาพกิจกรรม และ/หรือ สัมภาษณบุคคล และ/หรือ
จัดหาภาพประกอบ รวมถึงการจัดทําเนื้อหา และออกแบบรูปเลมทั้งหมด เปนตน เพื่อใหการดําเนินโครงการ
สําเร็จ เปนไปตามวัตถุประสงค
๔.๕ ผู รั บ จ า งต องรั บ ผิดชอบและดํ า เนิน การจัดเตรีย มผูป ระสานงานหลักประจําโครงการที่มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณการดําเนินงานจัดทําวารสารและ/หรือนิตยสารสองภาษา ในการดําเนินงาน
รวมกับทางผูวาจางอยางนอย ๑ ทาน เพื่ออํานวยความสะดวกและสามารถติดตอประสานงาน คนหาและ
รวบรวมขอมูลทุกขั้นตอนการทํางาน โดยในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานจะตองไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ / คณะทํางานของผูวาจาง ตลอดทั้งโครงการ
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๔.๖ ผู รั บ จ า งต อ งรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการวางแผนการดํ า เนิ น งาน และบริ ห ารเวลาในแต ล ะขั้น ตอน
ครอบคลุมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําเนื้อหา การออกแบบ การตรวจเนื้อหาและรูปแบบ ตลอดจน
การจัดพิมพและจัดสงใหทันกําหนดเวลาแตละฉบับ
๔.๗ จัดทํารายงานสรุปการทํางานตลอดทั้งโครงการจํานวน ๑ เลม และในรูปแบบไฟล PDF พรอมไฟล
นําเสนอ PowerPoint รวมถึงรวบรวมไฟลตนในการดําเนินงานแตละฉบับ ไดแก เนื้อหาที่ไดรับอนุมัติแลว
ภาษาไทย เนื้อหาที่ไดรับอนุมัติภาษาอังกฤษ รูปภาพประกอบตางๆ และอารตเวิรค โดยบันทึกในรูปแบบ
External Drive จํานวน ๑ ชุด
๕. คุณสมบัติของผูรับจาง
มาตรา ๖๔ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผูที่จะเขายื่นขอเสนอในการจัดซื้อ จัดจางของ
หนวยงานของรัฐ อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
(๔) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๖ วรรคสาม
(๕) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖. หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ
สสปน. ใชหลักเกณฑในการพิจ ารณาคัดเลื อกผูยื่น ข อเสนอการประเมิน ประสิทธิภาพตอราคา (Price
Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพตอราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก ๒ ตัว ไดแก ตัวแปรหลักดาน
ราคา น้ําหนักรอยละ ๔๐ และตัวแปรหลักดานคุณภาพ น้ําหนักรอยละ ๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลือกตัวแปร ๒ แปร
ตัวแปรที่ ๑ การพิจารณาดานราคา
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ตัวแปรที่ ๒

การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค
รวม

๖๐
๑๐๐

ตัวแปรที่ ๑ การพิจารณาดานราคา : คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ใหผูเสนอราคา นําเสนอราคาโดยแสดงรายละเอียดราคาแยกคาใชจายในการดําเนินงานในแตละ
รายการตามขอบเขตงาน ตามขอ ๔ อยางชัดเจน
ตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ตัวแปรรอง
การพิจารณา
น้ําหนักคะแนน
ตัวแปรรองที่ ๑ การวางแผนการดําเนินงาน
พิ จ ารณาตามแนวคิ ด และการวางแผนการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ บรรลุ
๒๐
วัตถุประสงคโครงการที่ตั้งไว
ตัวแปรรองที่ ๒ ความคิดสรางสรรค (Creativity)
พิจารณาจากการนําเสนอรูปแบบ ความคิดสรางสรรคในการจัดทําเนื้อหา
๓๐
และออกแบบรูปเลมที่มีความแปลกใหม สรางสรรคจุดเดนใหแกวารสาร
และสรางเอกลักษณใหแกองคกร พรอมทั้งสะดวกในการใชงานและขนสง
ตัวแปรรองที่ ๓ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรและอุตสาหกรรมไมซ
พิจารณาจากการแสดงถึงความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท พันธกิจ
๒๐
ขององคกร และอุตสาหกรรมไมซ
ตัวแปรรองที่ ๔ ความพรอมและประสบการณ
พิจารณาจากการคุณสมบัติ ความพรอมของบริษัท รวมถึงประสบการณ
การทํ า งานด า นการการจั ด ทํ า หนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ ต า งๆ อาทิ นิ ต ยสาร
วารสาร หนังสือ เปนตน พรอมทั้งความพรอมในการจัดเตรียมและจัดหา
๓๐
ช องทางการแจกจ า ยวารสาร หากเคยมี ป ระสบการณ ก ารทํ างานกั บ
หนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไมซ
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
รวม
๑๐๐
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีดังตอไปนี้
๖.๑ ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ตามที่กําหนดไวใน TOR โดยตองนําเสนอขอมูลการ
ดําเนินโครงการอยางละเอียด พรอมแสดงตัวอยางประกอบ (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการ มีความเขาใจและเห็น
ภาพรวมตามแผนการดําเนินงานมากที่สุด
๖.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไดคะแนนรวม ตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค ตั้งแต
๗๐ คะแนนขึ้นไป จึงถือวาผานหลักเกณฑการพิจารณาทางเทคนิค
๖.๓ สสปน. พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ซึ่งไดคะแนนรวม
สูงสุดเปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ขอ ๘๓ (๒))
๖.๔ กรณีมีผูยื่นขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย ใหพิจารณาผูยื่นขอเสนอที่ไดคะแนนสูงสุด
จากเกณฑที่มีน้ําหนักมากที่สุดเปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับคัดเลือก หากดําเนินการแลวไมอาจชี้
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ขาดตามหลักเกณฑดังกลาวได ใหพิจารณาคัดเลือกผูที่เสนอราคาต่ําสุดในลําดับแรกเปนผูชนะการจัดซื้อจัด
จางหรือเปนผูไดรับคัดเลือก
๗. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการตามสัญญา
๒๗๐ วันนับถัดจากวันที่ทําสัญญา
๘. การสงมอบงาน
ผูรับจางตองสงมอบงานให สสปน. ผานคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังตอไปนี้
ครั้งที่
รายละเอียดของการสงมอบงาน
กําหนดวันสงมอบ
๑ ผูรับจางตองสงมอบแผนการดําเนินงานและแนวคิดในการนําเสนอในแตละ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
ฉบับ จํานวน ๒ ชุด
วันที่ทําสัญญา
๒ ผูรับจางจะต องดํ าเนิน การจั ดทําและจัดพิมพว ารสารรายสองเดือนฉบั บ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก
ประจําเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๖,๐๐๐ เลมและจัดสง วันที่ทําสัญญา
ครบทุกชองทางตามระบุในขอ ๔.๒.๔ ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในแผนการ
ดําเนินงานที่ไดรับการเห็นชอบคณะกรรมการ / คณะทํางานของผูว าจาง
พรอมสงมอบวารสารฉบับจริงและรายงานการจัดสงวารสาร
๓ ผูรับจางจะต องดํ าเนิน การจั ดทํา และจัดพิมพว ารสารรายสองเดือนฉบั บ ภายใน ๑๘๐ วั น นั บ ถั ด
ประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๖,๐๐๐ เลมและจัดสงครบ จากวันที่ทําสัญญา
ทุ กช องทางตามระบุ ในข อ ๔.๒.๔ ตามกําหนดเวลาที่ร ะบุไวในแผนการ
ดําเนินงานที่ไดรับการเห็นชอบคณะกรรมการ / คณะทํางานของผูว าจาง
พรอมสงมอบวารสารฉบับจริงและรายงานการจัดสงวารสาร
๔ ผูรับจางจะต องดํ าเนิน การจั ดทํา และจัดพิมพว ารสารรายสองเดือนฉบั บ ภายใน ๒๗๐ วั น นั บ ถั ด
ประจําเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๖,๐๐๐ เลมและจัดสง จากวันที่ทําสัญญา
ครบทุกชองทางตามระบุในขอ ๔.๒.๔ ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในแผนการ
ดําเนินงานที่ไดรับการเห็นชอบคณะกรรมการ / คณะทํางานของผูว าจาง
พรอมสงมอบวารสารฉบับจริงและรายงานการจัดสงวารสาร รวมถึงสงมอบ
งานตามขอบเขตงานขอ ๔.๗
๙. เงื่อนไขการชําระเงิน
การจายเงินคาจางจัดทําโครงการฯ แบงออกเปน ๔ งวดดังนี้
๙.๑ งวดที่ ๑ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๒๐ ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางสงมอบงานครั้ง
ที่ ๑ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
๙.๒ งวดที่ ๒ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๒๕ ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางสงมอบงานครั้ง
ที่ ๒ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
๙.๓ งวดที่ ๓ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๒๕ ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางสงมอบงานครั้ง
ที่ ๓ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
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๙.๔ งวดที่ ๔ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๓๐ ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางสงมอบงานครั้ง
ที่ ๔ เสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
๑๐. หลักประกันสัญญา
ผูรับจางตองวางเงินหลักประกันสัญญาไวกับทางผูวาจาง จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕ ของราคาซื้อหรือ
จาง
๑๑. อากรแสตมป
ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายในการติดอากรแสตมปตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร สําหรับการ
จางทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท ตอ คาอากรแสตมป ๑ บาท
๑๒. อัตราคาปรับ
สสปน. กําหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานตามเวลาที่กําหนดไวในขอบเขตงาน
โดยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑ ของมูลคาพัสดุที่ยังไมสงมอบ แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐
บาท
๑๒. การยกเลิก
สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจาง หรือสัญญาไดในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผูรับจาง
ทํางานตามขอบเขตงานสวนใหญหรื อเกือบทั้ งหมดลาชาจนเปนเหตุให เกิ ดความเสียหาย หรือการรับงาน
ดังกลาวไรประโยชน ไมมีความสามารถที่จะดําเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาใหมีคุณภาพและแลวเสร็จ
ตามกําหนด สสปน.จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกิดขึ้นกับผูรับจาง และหากกรณีดังกลาวทําให สสปน.เกิด
ความเสียหาย ผูรับจางตองรับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สสปน.ดวย โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
๑๓. กรรมสิทธิ์ของขอมูลและเอกสาร
เอกสาร/ขอมูล/ชิ้นงาน/ฐานขอมูลและ/หรือซอฟแวรและสิ่งอื่นใด ที่เปนผลของการดําเนินงานจาก
โครงการนี้ งานที่ดําเนินการแลวทุกชิ้นงานรวมทั้งที่สงมอบและที่ยังไมสงมอบใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของ สสปน.
ที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งผูรับจางจะตองสงมอบให สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะนําบางสวนหรือทั้งหมดของ
ชิ้นงานไปเผยแพรหรือทําซ้ําใหมไดดวยตนเองหรือมอบใหผูอื่นไปเผยแพรหรือทําซ้ําใหมได
๑๔. ขอสงวนสิทธิ์
สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจางผูรับจางครั้งนี้ หากปรากฏวาการยื่นขอเสนอไมเปนไปตามหลักเกณฑ
หรื อเงื่ อนไขที่ กํา หนด หรื อเมื่ อ สสปน. พิ จ ารณาแลว เห็น วา การจางผูที่ไดรับ คัดเลือกดังกลาวจะไมเปน
ประโยชนตอทางสํานักงานเทาที่ควร ซึ่งคาใชจายตางๆ ของผูเสนอเขารับการคัดเลือกสอบราคาที่เกิดขึ้นจาก
การนี้ เปนคาจายของผูเสนอเขารับการคัดเลือกโดยผูเสนอไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น
๑๕. การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจาง
ชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแต
บางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจาง
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จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผู
รับจางชวงนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูวาจางใน
การบอกเลิกสัญญา
หมายเหตุ :
๑. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเปนอันสิ้นสุด ผูที่ไมไดรับคัดเลือกจะตองยอมรับและจะไมโต แย ง
คัดคานการตัดสินของ สสปน. ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๒. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไมเลือกผูเสนอราคาที่ต่ําสุด แตจะพิจารณาตามหลักเกณฑที่ใชใน
การคัดเลือกโดยรวมเปนสําคัญ
๓. หนวยงานที่ไดรับ การคัดเลือกจะตองทํางานรว มกับ สสปน. โดยกอนตัด สิน ใจดําเนิน การใดๆ
จะตองไดรับความยินยอมจาก สสปน. กอน
๔. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอรองราคากับผูที่เสนอราคาทั้งกอนหนาและ/หรือภายหลังการตัดสิน
ของ สสปน.
๕. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยไดรับความ
ยินยอมจากหนวยงานที่ไดรับคัดเลือกใหดําเนินการ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
ชื่อผูติดตอ :

๑. นางสาวสมกมล รุงเรืองพัฒนา
ผูจัดการสวนงานกลยุทธภาพลักษณ ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร
Email: somkamon_r@tceb.or.th โทรศัพท ๐๒ ๖๙๔ ๖๐๐๐ ตอ ๖๑๕๖
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สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
๑.

๒.
๓.

ชื่อโครงการ

จัดทําวารสารรายสองเดือนเพื่อแนะนําขอมูลและกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อสรางการ
รับรูองคกร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาเนื้อหาและสื่อสรางการรับรู
องคกร
หนวยงานเจาของโครงการ
ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วันที่กําหนดราคากลาง
๑๕/๐๔/๒๕๖๓
เปนเงิน
๑,๑๙๐,๑๒๕.๐๐ บาท
ราคาตอหนวย (ถามี) ใหแสดงรายละเอียดแตละรายการ
๓.๑ คาจัดทําวารสารรายสองเดือนสองภาษา จํานวน ๓ ฉบับๆ ละ ๖,๐๐๐
๑,๑๙๐,๑๒๕.๐๐ บาท
เลม โดยแตละฉบับครอบคลุมการดําเนินงานดังนี้
- จัดทําเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ออกแบบและจัดวางรูปเลม
วารสาร ขนาด A4 ฉบับละ ๒๐ หนา
- จัดพิมพวารสารขนาด A4 ๔ สี ๒๐ หนาดวยหมึก Soy Ink บน
กระดาษถนอมสายตา และเขารูปเลม
- จัดพิมพซองใสวารสารและพิมพ Label ติดชื่อถึงผูรับพรอมชําระคา
จัดสงทางไปรษณียไ ทยและ/หรือไปรษณียเ อกชนในประเทศ จํานวน
๒,๔๐๐ เลม
- จัดสงวารสารไปยังจุดกระจายตางๆ จํานวน ๕๕ จุดๆละ ๑๐-๑๐๐
เลม
- จัดสงไฟล Artwork และวารสารในรูปแบบออนไลนสําหรับ
เผยแพรทางชองทางออนไลนตางๆ

๔.

แหลงที่มีของราคากลาง
๔.๑ Rooster Barn Co., Ltd.
๔.๒ บริษัท ซันตา การพิมพ จํากัด
๔.๓ JPP (Thailand) Limited

๕.

รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง
นางสาวสมกมล รุงเรืองพัฒนา

หมายเหตุ ราคานีเ้ ปนราคาที่รวม VAT ๗%

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

อาคารสยามทาวเวอรชั้น 12บี และ 26 เลขที่ 989 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-694-6000 โทรสาร. 02-658-1411
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