
ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

เร่ือง ประกวดราคาจางจัดทําวารสารรายสองเดือนเพื่อแนะนําขอมูลและกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อสรางการรับรู

องคกร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา

จางจัดทําวารสารรายสองเดือนเพ่ือแนะนําขอมูลและกิจกรรมท่ีนาสนใจเพื่อสรางการรับรูองคกร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาคร้ังนี้เปนเงินทั้งสิ้น

๑,๑๙๐,๑๒๕.๐๐ บาท (หน่ึงลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน 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



                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๖๙๔-๖๐๐๐ ตอ ๖๑๕๖ ในวันและเวลา

ราชการ

                การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน. จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางผูประสงคย่ืน

เสนอราคาทําการยื่นเขามา และ/หรือ นัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ผานทางโปรแกรม Zoom Meeting

และ/หรือ เขารวมนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ณ สสปน. ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเวลาจะแจงให

ทราบอีกคร้ังในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

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

ชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ 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 ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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ขอกําหนดงาน (TERMS OF REFERENCE) 
สําหรับการจัดซื้อจัดจางโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) 

หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา 
 

๑. ช่ือกิจกรรม จัดทําวารสารรายสองเดือนเพ่ือแนะนําขอมูลและกิจกรรมท่ีนาสนใจเพ่ือสรางการรับรูองคกร 

ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๒. งบประมาณ 

 วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือเผยแพรขอมูล หนาท่ี บทบาท ขาวสารและกิจกรรมองคกร พรอมสรางความเขาใจและการรับรู 
สสปน. ในฐานะหนวยงานรัฐบาลซ่ึงดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจไมซของ
ประเทศไทย หรือธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา การแสดงสินคา การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล และการจัด
นิทรรศการ ใหเปนท่ีรูจักและเขาถึงประชาชนท่ัวไปในวงกวาง 

๓.๒ เพ่ือเปนสื่อกลางในการสื่อสารการดําเนินงาน และการบูรณาการดานความรู ขอมูลตางๆ ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรตางๆ รวมถึงการเยผแพรและกระจายขอมูลไปยังบุคคลภายนอก
และประชาชนทุกคนในประเทศไดเกิดความรู ความเขาใจ และเขาถึงประโยชนไดมากท่ีสุด 

๓.๓ เพ่ือใหเปนแหลงรวบรวมขอมูล เรื่องราว เคล็ดลับเก่ียวกับการจัดงานท้ังในและตางประเทศใน
รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาถึงประชาชนท่ัวไปไดงาย 

 
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 

ผูรับจางจะตองดําเนินงานตามขอบเขตงานดังตอไปนี้  
๔.๑ ทําความเขาใจในวัตถุประสงค รายละเอียด และเปาหมายของการดําเนินโครงการ เพ่ือนําเสนอ

แนวคิดสรางสรรค กลยุทธในการจัดทําเนื้อหา ออกแบบ จัดพิมพ และชองทางการกระจายวารสาร พรอมวาง

แผนการดําเนินงานท้ังโครงการ  

๔.๒ รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดทําเนื้อหา การออกแบบ การจัดวางรูปเลม การจัดหา

ภาพประกอบ การประสานงานติดตอกับหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนตางๆ ในการขอขอมูลและขอ

สัมภาษณในนามของ สสปน. การจัดพิมพวารสารรายสองเดือน การออกแบบและจัดทําซองสําหรับใสวารสาร

เพ่ือจัดสงไปยังกลุมเปาหมายทางไปรษณีย และการจัดหาจุดกระจาย หรือ จุดวางวารสารท่ีเขาถึง

กลุมเปาหมายในวงกวาง ตลอดจนการติดตอประสานงานตางๆ ท้ังโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๔.๒.๑ การจัดทําเนื้อหา ครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปนี ้
 - คนควา หาขอมูล ติดตอประสานงานขอขอมูล ขอสัมภาษณบุคคลตางๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากทาง สสปน. จัดทําประเด็นเนื้อหาสําหรับคอลัมนตางๆ นําประเด็นท่ีไดรับการอนุมัติจาก      สส
ปน. แลวมาสรางสรรคเปนเนื้อหาบทความภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับลักษณะ/รูปแบการนําเสนอในแตละ
คอลัมน โดยผูรับจางจะตองมีความเขาใจในหลักการเขียนภาษาไทยท่ีถูกตอง และจัดทําเนื้อหาใหมีความ
นาสนใจ มีความหลากหลาย รวมถึงการเขียนเนื้อหาท่ีมีคําศัพทเฉพาะใหเปนภาษาท่ีถูกตองและเขาใจงาย เพ่ือ
เขาถึงผูอานท่ีเปนประชาชนบุคคลท่ัวไป 



FORM ADM-PUR023-2 TOR สําหรับวิธีประกาศเชิญชวน                                                             หนา 2 จาก 7 

 - นําเนื้อหาภาษาไทยท่ีไดรับการอนุมัติจาก สสปน. แลวไปแปลและเรียบเรียงเปนเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาดังกลาวจะตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากนักแปล และ/หรือ บรรณาธิการ
เจาของภาษา (Native Editor / Translator) 
 ๔.๒.๒ การออกแบบ - นําเสนอ สรางสรรครูปแบบวารสารรายสองเดือน พรอมออกแบบ จัดวาง
เนื้อหา จัดหารูปภาพและกราฟฟคประกอบท่ีเหมาะสมกับแตละเนื้อหา มีรูปลักษณและสไตลการจัดวางท่ี
ทันสมัย อานงาย มีความหลากหลาย แปลกใหม เปนไปตามแนวคิดการนําเสนอเนื้อหาของแตละฉบับท่ี
สอดคลอง และตอบโจทยองคกรไดมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังตองแสดงถึงอัตลักษณของ สสปน. ไดเปนอยางดี 
 ๔.๒.๓ การผลิตวารสารและซองใสวารสาร ครอบคลุมรายละเอียดดังตอไปนี ้
  - ดําเนินการออกแบบและผลิตวารสารรายสองเดือนจํานวน ๓ ฉบับ ไดแก ฉบับ
ประจําเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓ ฉบับประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๓ ฉบับประจําเดือน
พฤศจกิายน-ธันวาคม ๒๕๖๓ พรอมจัดพิมพฉบับละไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ เลม ดวยคุณภาพและความละเอียดงาน
พิมพตามระบุในขอ ๔.๓ 
  - ดําเนินการออกแบบและผลิตซองใสวารสาร 
 ๔.๒.๔ การจัดสง - รับผิดชอบดานการจัดสงวารสารแตละฉบับ โดยแบงเปน 
 ๑) จัดสงไปยังกลุมเปาหมาย/ลูกคา/ผูประกอบการ/พันธมิตร ตามท่ีผูวาจางกําหนด โดย

จะตองออกแบบและจัดพิมพซองท่ีไดมาตรฐานสําหรับใสวารสารแตละเลม พรอมติดอากร เพ่ือนําสงทาง

ไปรษณียของการสื่อสารแหงประเทศไทย และ/หรือ ขนสงเอกชน จํานวนไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ เลมตอฉบับ 

หลังจากท่ีดําเนินการจัดพิมพแตละฉบับเสร็จ 

 ๒) จัดหาจุดกระจาย/แจกจาย/จุดวางวารสาร ตามวัตถุประสงคโครงการ อาทิ รานกาแฟ 

รานอาหาร หองสมุด และอ่ืนๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการเผยแพรและแจกจายวารสาร โดยตองมีจุด

กระจาย/แจกจาย/วางวารสารไมต่ํากวา ๕๕ จุดๆ ละ ๑๐-๑๐๐ เลมตอฉบับ 

 ๓) จัดสงมายัง สสปน. และ/หรือ พันธมิตร ตางๆ ตามท่ีผูวาจางกําหนด 

 ๔) จัดสงวารสารในรูปแบบออนไลน ไดแก ไฟล PDF และไฟล Artwork เพ่ือใหสามารถ

เผยแพรทางชองทางออนไลนตางๆ ได 

 ๔.๓ วารสารแตละเลมจะตองมีข้ันตอนและคุณภาพการจัดพิมพไมต่ํากวารายละเอียดดังตอไปนี้  

  ๔.๓.๑ ขนาด A4 จํานวน ๒๐ หนา พิมพสี่สีดวยหมึก Soy Ink บนกระดาษถนอมสายตา หรือ 

กระดาษ Green  

  ๔.๓.๒ เทคนิคงานพิมพ ผูรับจางสามารถนําเสนอเทคนิคงานพิมพ รูปแบบ รูปเลม และเทคนิค

พิเศษตางๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบท่ีทางผูรับจางนําเสนอ 

 ๔.๔ ผูรับจางตองรับผิดชอบและดําเนินการจัดตั้งทีมงานในการดําเนินงานตลอดท้ังโครงการ เพ่ือ

ดําเนินงาน ประสานงาน รวบรวมเนื้อหา ออกกองถายภาพกิจกรรม และ/หรือ สัมภาษณบุคคล และ/หรือ 

จัดหาภาพประกอบ รวมถึงการจัดทําเนื้อหา และออกแบบรูปเลมท้ังหมด เปนตน เพ่ือใหการดําเนินโครงการ

สําเร็จ เปนไปตามวัตถุประสงค 

 ๔.๕ ผูรับจางตองรับผิดชอบและดําเนินการจัดเตรียมผูประสานงานหลักประจําโครงการท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีประสบการณการดําเนินงานจัดทําวารสารและ/หรือนิตยสารสองภาษา ในการดําเนินงาน

รวมกับทางผูวาจางอยางนอย ๑ ทาน เพ่ืออํานวยความสะดวกและสามารถติดตอประสานงาน คนหาและ

รวบรวมขอมูลทุกข้ันตอนการทํางาน โดยในแตละข้ันตอนของการดําเนินงานจะตองไดรับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ / คณะทํางานของผูวาจาง ตลอดท้ังโครงการ 
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 ๔.๖ ผูรับจางตองรับผิดชอบในเรื่องการวางแผนการดําเนินงาน และบริหารเวลาในแตละข้ันตอน 

ครอบคลุมท้ังการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําเนื้อหา การออกแบบ การตรวจเนื้อหาและรูปแบบ ตลอดจน

การจัดพิมพและจัดสงใหทันกําหนดเวลาแตละฉบับ 

 ๔.๗ จัดทํารายงานสรุปการทํางานตลอดท้ังโครงการจํานวน ๑ เลม และในรูปแบบไฟล PDF พรอมไฟล

นําเสนอ PowerPoint รวมถึงรวบรวมไฟลตนในการดําเนินงานแตละฉบับ ไดแก เนื้อหาท่ีไดรับอนุมัติแลว

ภาษาไทย เนื้อหาท่ีไดรับอนุมัติภาษาอังกฤษ รูปภาพประกอบตางๆ และอารตเวิรค โดยบันทึกในรูปแบบ 

External Drive จํานวน ๑ ชุด 

  

๕. คุณสมบัติของผูรับจาง  
มาตรา ๖๔ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผูท่ีจะเขายื่นขอเสนอในการจัดซ้ือ จัดจางของ

หนวยงานของรัฐ อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
(๔) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๖ วรรคสาม 
(๕) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

๖. หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ 
สสปน. ใชหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอการประเมินประสิทธิภาพตอราคา (Price    

Performance) โดยมีข้ันตอนและหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพตอราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก ๒ ตัว ไดแก ตัวแปรหลักดาน
ราคา น้ําหนักรอยละ ๔๐ และตัวแปรหลักดานคุณภาพ น้ําหนักรอยละ ๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลือกตัวแปร ๒ แปร 

น้ําหนักคะแนน 

ตัวแปรท่ี ๑ การพิจารณาดานราคา ๔๐ 
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ตัวแปรท่ี ๒ การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค ๖๐ 
 รวม ๑๐๐ 

 
ตัวแปรท่ี ๑ การพิจารณาดานราคา : คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
ใหผูเสนอราคา นําเสนอราคาโดยแสดงรายละเอียดราคาแยกคาใชจายในการดําเนินงานในแตละ

รายการตามขอบเขตงาน ตามขอ ๔ อยางชัดเจน  
 
ตัวแปรท่ี ๒ การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

ตัวแปรรอง การพิจารณา น้ําหนักคะแนน 
ตัวแปรรองท่ี ๑ การวางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาตามแนวคิด และการวางแผนการดําเนินงาน เ พ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคโครงการท่ีตั้งไว 

๒๐ 

ตัวแปรรองท่ี ๒ ความคิดสรางสรรค (Creativity) 
พิจารณาจากการนําเสนอรูปแบบ ความคิดสรางสรรคในการจัดทําเนื้อหา
และออกแบบรูปเลมท่ีมีความแปลกใหม สรางสรรคจุดเดนใหแกวารสาร
และสรางเอกลักษณใหแกองคกร พรอมท้ังสะดวกในการใชงานและขนสง 

๓๐ 

ตัวแปรรองท่ี ๓ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรและอุตสาหกรรมไมซ 
พิจารณาจากการแสดงถึงความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท พันธกิจ
ขององคกร และอุตสาหกรรมไมซ 

๒๐ 

ตัวแปรรองท่ี ๔ ความพรอมและประสบการณ 
พิจารณาจากการคุณสมบัติ ความพรอมของบริษัท รวมถึงประสบการณ
การทํางานดานการการจัดทําหนังสือ สิ่งพิมพตางๆ อาทิ นิตยสาร 
วารสาร หนังสือ เปนตน พรอมท้ังความพรอมในการจัดเตรียมและจัดหา
ชองทางการแจกจายวารสาร หากเคยมีประสบการณการทํางานกับ
หนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมไมซ
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีดังตอไปนี้ 
๖.๑ ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ตามท่ีกําหนดไวใน TOR โดยตองนําเสนอขอมูลการ

ดําเนินโครงการอยางละเอียด พรอมแสดงตัวอยางประกอบ (ถามี) เพ่ือใหคณะกรรมการ มีความเขาใจและเห็น
ภาพรวมตามแผนการดําเนินงานมากท่ีสุด  

๖.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไดคะแนนรวม ตัวแปรท่ี ๒ การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค ตั้งแต 
๗๐ คะแนนข้ึนไป จึงถือวาผานหลักเกณฑการพิจารณาทางเทคนิค 

๖.๓ สสปน. พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ซ่ึงไดคะแนนรวม
สูงสุดเปนผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ขอ ๘๓ (๒)) 

๖.๔ กรณีมีผูยื่นขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย ใหพิจารณาผูยื่นขอเสนอท่ีไดคะแนนสูงสุด
จากเกณฑท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดเปนผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือเปนผูไดรับคัดเลือก หากดําเนินการแลวไมอาจชี้
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ขาดตามหลักเกณฑดังกลาวได ใหพิจารณาคัดเลือกผูท่ีเสนอราคาต่ําสุดในลําดับแรกเปนผูชนะการจัดซ้ือจัด
จางหรือเปนผูไดรับคัดเลือก 

 
๗. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการตามสัญญา 
 ๒๗๐ วันนับถัดจากวันท่ีทําสัญญา 

 
๘. การสงมอบงาน 

ผูรับจางตองสงมอบงานให สสปน. ผานคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
ครั้งท่ี รายละเอียดของการสงมอบงาน กําหนดวันสงมอบ 

๑ ผูรับจางตองสงมอบแผนการดําเนินงานและแนวคิดในการนําเสนอในแตละ
ฉบับ จํานวน ๒ ชุด 

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันท่ีทําสัญญา 

๒ ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดทําและจัดพิมพวารสารรายสองเดือนฉบับ 
ประจําเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๖,๐๐๐ เลมและจัดสง
ครบทุกชองทางตามระบุในขอ ๔.๒.๔ ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในแผนการ
ดําเนินงานท่ีไดรับการเห็นชอบคณะกรรมการ / คณะทํางานของผูวาจาง 
พรอมสงมอบวารสารฉบับจริงและรายงานการจัดสงวารสาร  

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันท่ีทําสัญญา 

๓ ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดทําและจัดพิมพวารสารรายสองเดือนฉบับ 
ประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๖,๐๐๐ เลมและจัดสงครบ
ทุกชองทางตามระบุในขอ ๔.๒.๔ ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในแผนการ
ดําเนินงานท่ีไดรับการเห็นชอบคณะกรรมการ / คณะทํางานของผูวาจาง 
พรอมสงมอบวารสารฉบับจริงและรายงานการจัดสงวารสาร 

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัด
จากวันท่ีทําสัญญา 

๔ ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดทําและจัดพิมพวารสารรายสองเดือนฉบับ 
ประจําเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๖,๐๐๐ เลมและจัดสง
ครบทุกชองทางตามระบุในขอ ๔.๒.๔ ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในแผนการ
ดําเนินงานท่ีไดรับการเห็นชอบคณะกรรมการ / คณะทํางานของผูวาจาง 
พรอมสงมอบวารสารฉบับจริงและรายงานการจัดสงวารสาร รวมถึงสงมอบ
งานตามขอบเขตงานขอ ๔.๗ 

ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัด
จากวันท่ีทําสัญญา 

 
๙. เง่ือนไขการชําระเงิน 

 การจายเงินคาจางจัดทําโครงการฯ  แบงออกเปน ๔ งวดดังนี้ 
๙.๑ งวดท่ี ๑ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๒๐ ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางสงมอบงานครั้ง

ท่ี ๑ เสร็จสิ้น ท้ังนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น 

๙.๒ งวดท่ี ๒ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๒๕ ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางสงมอบงานครั้ง
ท่ี ๒ เสร็จสิ้น ท้ังนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น 

๙.๓ งวดท่ี ๓ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๒๕ ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางสงมอบงานครั้ง
ท่ี ๓ เสร็จสิ้น ท้ังนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น 
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๙.๔ งวดท่ี ๔ ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ ๓๐ ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางสงมอบงานครั้ง
ท่ี ๔ เสร็จสิ้น ท้ังนี้กําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับ
การลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น 

 
๑๐. หลักประกันสัญญา 

ผูรับจางตองวางเงินหลักประกันสัญญาไวกับทางผูวาจาง จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕ ของราคาซ้ือหรือ
จาง 

๑๑. อากรแสตมป 
ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายในการติดอากรแสตมปตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร สําหรับการ

จางทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท ตอ คาอากรแสตมป ๑ บาท 
 
๑๒. อัตราคาปรับ 

สสปน. กําหนดเง่ือนไขในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนดไวในขอบเขตงาน 
โดยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑ ของมูลคาพัสดุท่ียังไมสงมอบ แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ 
บาท 

 
๑๒. การยกเลิก 

สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกการจัดซ้ือจัดหา การจาง หรือสัญญาไดในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาผูรับจาง
ทํางานตามขอบเขตงานสวนใหญหรือเกือบท้ังหมดลาชาจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือการรับงาน
ดังกลาวไรประโยชน ไมมีความสามารถท่ีจะดําเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาใหมีคุณภาพและแลวเสร็จ
ตามกําหนด สสปน.จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท่ีเกิดข้ึนกับผูรับจาง และหากกรณีดังกลาวทําให สสปน.เกิด
ความเสียหาย  ผูรับจางตองรับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ สสปน.ดวย โดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 
๑๓. กรรมสิทธิ์ของขอมูลและเอกสาร 

เอกสาร/ขอมูล/ชิ้นงาน/ฐานขอมูลและ/หรือซอฟแวรและสิ่งอ่ืนใด ท่ีเปนผลของการดําเนินงานจาก
โครงการนี้ งานท่ีดําเนินการแลวทุกชิ้นงานรวมท้ังท่ีสงมอบและท่ียังไมสงมอบใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของ สสปน. 
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงผูรับจางจะตองสงมอบให สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ท่ีจะนําบางสวนหรือท้ังหมดของ
ชิ้นงานไปเผยแพรหรือทําซํ้าใหมไดดวยตนเองหรือมอบใหผูอ่ืนไปเผยแพรหรือทําซํ้าใหมได 

 
๑๔. ขอสงวนสิทธิ์ 

สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจางผูรับจางครั้งนี้ หากปรากฏวาการยื่นขอเสนอไมเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือเง่ือนไขท่ีกําหนด หรือเม่ือ สสปน. พิจารณาแลวเห็นวา การจางผูท่ีไดรับคัดเลือกดังกลาวจะไมเปน
ประโยชนตอทางสํานักงานเทาท่ีควร ซ่ึงคาใชจายตางๆ ของผูเสนอเขารับการคัดเลือกสอบราคาท่ีเกิดข้ึนจาก
การนี้ เปนคาจายของผูเสนอเขารับการคัดเลือกโดยผูเสนอไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก สสปน. ท้ังสิ้น 

 
๑๕. การจางชวง 

ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจาง
ชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแต
บางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจาง



FORM ADM-PUR023-2 TOR สําหรับวิธีประกาศเชิญชวน                                                             หนา 7 จาก 7 

จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผู
รับจางชวงนั้นทุกประการ 

กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ไมตัดสิทธิผูวาจางใน
การบอกเลิกสัญญา 

หมายเหตุ : 
๑. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเปนอันสิ้นสุด ผูท่ีไมไดรับคัดเลือกจะตองยอมรับและจะไมโตแยง

คัดคานการตัดสินของ สสปน. ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
๒. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีอาจจะไมเลือกผูเสนอราคาท่ีต่ําสุด แตจะพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีใชใน

การคัดเลือกโดยรวมเปนสําคัญ  
๓. หนวยงานท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองทํางานรวมกับ สสปน. โดยกอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ 

จะตองไดรับความยนิยอมจาก สสปน. กอน   
๔. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอรองราคากับผูท่ีเสนอราคาท้ังกอนหนาและ/หรือภายหลังการตัดสิน

ของ สสปน. 
๕. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยไดรับความ

ยินยอมจากหนวยงานท่ีไดรับคัดเลือกใหดําเนินการ 
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี :  

ชื่อผูติดตอ :  ๑. นางสาวสมกมล รุงเรืองพัฒนา 
ผูจัดการสวนงานกลยุทธภาพลักษณ ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร 

   Email: somkamon_r@tceb.or.th  โทรศัพท ๐๒ ๖๙๔ ๖๐๐๐ ตอ ๖๑๕๖ 
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สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
๑. ชื่อโครงการ จัดทําวารสารรายสองเดือนเพ่ือแนะนําขอมูลและกิจกรรมท่ีนาสนใจเพ่ือสรางการ

รับรูองคกร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาเน้ือหาและสื่อสรางการรับรู
องคกร 

 หนวยงานเจาของโครงการ ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง ๑๕/๐๔/๒๕๖๓ เปนเงิน ๑,๑๙๐,๑๒๕.๐๐ บาท 
 ราคาตอหนวย (ถามี) ใหแสดงรายละเอียดแตละรายการ  
 ๓.๑ คาจัดทําวารสารรายสองเดือนสองภาษา จํานวน ๓ ฉบับๆ ละ ๖,๐๐๐ 

เลม โดยแตละฉบับครอบคลุมการดําเนินงานดังน้ี 
- จัดทําเน้ือหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ออกแบบและจัดวางรูปเลม
วารสาร ขนาด A4 ฉบับละ ๒๐ หนา 
- จัดพิมพวารสารขนาด A4 ๔ สี ๒๐ หนาดวยหมึก Soy Ink บน
กระดาษถนอมสายตา และเขารูปเลม 
- จัดพิมพซองใสวารสารและพิมพ Label ติดช่ือถึงผูรับพรอมชําระคา
จัดสงทางไปรษณียไทยและ/หรือไปรษณียเอกชนในประเทศ จํานวน 
๒,๔๐๐ เลม 
- จัดสงวารสารไปยังจุดกระจายตางๆ จํานวน ๕๕ จดุๆละ ๑๐-๑๐๐
เลม 
- จัดสงไฟล Artwork และวารสารในรูปแบบออนไลนสําหรบั 
เผยแพรทางชองทางออนไลนตางๆ 

 ๑,๑๙๐,๑๒๕.๐๐  บาท 

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

๕. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 
 นางสาวสมกมล รุงเรืองพัฒนา 
 
หมายเหต ุราคาน้ีเปนราคาท่ีรวม VAT ๗% 


