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ข้อก ำหนดงำน (TERM OF REFERENCE) 

ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ 

(วงเงินเกิน 500,000 บำท ขึ้นไป) 

 

1. ชื่อโครงกำร 

โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี (MICE Intelligence) 

2. ชื่อกิจกรรม 

การจัดเก็บข้อมูลและจัดประชุมเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ส าหรับโครงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือ 

และภาคตะวันออก 

3. งบประมำณ 

 วงเงิน 5,430,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานทุกประเภทไว้ด้วยแล้ว 
 

4. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

รวบรวม และจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยในปีงบประมาณ 2563 จะมีการ

ด าเนินการส ารวจระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE ecosystem) จัดท าปฏิทินกิจกรรมไมซ์ และจัดเก็บ

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์แบบบูรณาการ 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกโดยใช้ระบบปฏิบัติการ 

(Platform) บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ชื่อ Thai MICE Connect เป็นเครื่องมือส าคัญ       

ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ติดต่อธุรกิจไมซ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลผู้ประกอบการ

ไมซ์ที่มีความเป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถเข้ามากรอกข้อมูล ปรับ เปลี่ยน เพ่ิมเติม

ข้อมูล ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เป็นผู้น าในระดับ

นานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ 

ด้วยความส าเร็จของโครงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ 3 ภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา          

Thai MICE Connect ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมไมซ์ เข้ามาลงทะเบียนเข้าระบบ       

เป็นจ านวนมาก สสปน. จึงเห็นถึงความส าคัญจ าเป็นในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563           

ตั้งเป้าหมายในการรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ตรวจสอบข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ และรวบรวมกิจกรรมไมซ์ที่

จัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เข้าเป็นปฏิทินงานไมซ์ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ทุกคน

รู้จักและสนใจเข้าร่วมโครงการ Thai MICE Connect และสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรม
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ไมซ์ในพ้ืนที่ ทั้งแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิได้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ Thai MICE Connect เป็นแหล่งรวมข้อมูลและ

กิจกรรมไมซ์และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งประเทศ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์และตารางการจัดกิจกรรมไมซ์ใน พ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก 

5.2. เพ่ือสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการภายใต้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์และตารางการ

จัดกิจกรรมไมซ์ใน พ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก 

5.3. เพ่ือสร้างเครือข่ายไมซ์ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกอย่างเป็นรูปธรรม 

6. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

6.1. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนด าเนินงานโครงการ โดยมีรายละเอียดการท างานอย่างครบถ้วนส าหรับการเก็บ

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการ ของผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE ecosystem) ในพ้ืนที่ 

ภูมิภาคตะวันออก และภาคเหนือ อย่างเป็นระบบและครบวงจร อาทิ 

6.1.1. แผนการด าเนินการ ตารางการจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนการท างาน ผังแสดงระยะเวลาด าเนินงาน และ

กิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการ (Project plan) 

6.1.2. แผนงานด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยจัดท าโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน 

พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิและความสามารถตามหน้าที่งานที่รับผิดชอบในโครงการ 

6.1.3. แผนงานเชื่อมโยงกับโครงการ และแผนงานกิจกรรมอ่ืนๆของ สสปน. ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

6.1.4. สรุปแยกรายภูมิภาค (ภาคเหนือและภาคตะวันออก) 

6.2. ผู้รับจ้างต้องท าการรวบรวม จัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าและบริการ ของผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบนิเวศของ

อุตสาหกรรมไมซ์ ในพ้ืนที่ 2 ภมูิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก และตรวจสอบความครบถ้วนของ

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการ ตามองค์ประกอบในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Ecosystem) ดังนี้ 

1. บริษัทที่เป็นตัวกลางในการวางแผนส าหรับกิจกรรมไมซ์ (Planner company) 

2. สถานที่จัดงาน (Venue) 

3. ธุรกิจการขนส่งสินค้า และคน (Logistics) 

4. ธุรกิจที่พัก (Accommodation) 

5. ธุรกิจที่ให้บริการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (Event Supply) 

6. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหานักแสดง กิจกรรมการแสดง (Show/Performance) 

7. ธุรกิจด้านการขายปลีกในประเทศ (Shopping) 
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8. ธุรกิจการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว (Excursion) 

9. ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage) 

10. ธุรกิจให้บริการวิทยากร (Speaker) 

11. หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของเมือง หรือของ

ประเทศ (Convention and Visitors Bureau หรือ CVB) 

12. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น (Government - National, Local) 

13. สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในละต่างประเทศ (Association) 

14. สถาบันการศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวะศึกษาที่เป็นของภาครัฐ และภาคเอกชน 

(University/ Vocational School/ Education School) 

15. ธุรกิจ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา 

(Related Agencies) 

16. ธุรกิจ หรือ หน่วยงานที่ชว่ยสนับสนุนการจดักิจกรรมไมซ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น (Supporting Industries) 

ทั้งนี้ต้องมีสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE ecosystem) ที่ไม่เคยมีอยู่ใน

ฐานข้อมูลของ สสปน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ ตามความจริงที่ส ารวจได้ สมัครเข้าใช้งานระบบฯ โดย

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สสปน. ในการก าหนดสัดส่วนนั้น 

6.3. ผู้รับจ้างต้องรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าและบริการ โดยการลงพ้ืนที่ เพ่ือจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าและบริการ 

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เป็น

ปัจจุบันที่เอ้ือต่อการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการกระตุ้นกิจกรรมไมซ์ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่

เป้าหมาย 

6.4. ผู้รับจ้างต้องบันทึกฐานข้อมูลสินค้าและบริการ เข้าสู่ระบบไทยไมซ์คอนเน็ค (Thai MICE Connect) ในแต่

ละระยะที่ได้ด าเนินงาน 

6.5. ผู้รับจ้างต้องรวบรวมปฏิทินงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ (Event Calendar) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability) จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และบันทึกปฏิทินงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้น

ดังกล่าว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอย่างยั่งยืนเข้าสู่ระบบไทยไมซ์คอนเน็ค (Thai MICE Connect) 

อย่างทันเหตุการณ์ เพ่ือให้เป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง 

6.6. ผู้รับจ้างต้องสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมความเข้าใจการใช้งานระบบไทยไมซ์คอนเน็ค (Thai MICE 

Connect)  โดยจัดการประชุมชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

6.6.1. น าเสนอเป้าหมายของการใช้งานระบบไทยไมซ์คอนเน็ค ภายใตก้ิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและจัดประชุมเพ่ือ

จัดเก็บข้อมูล ส าหรับโครงการจดัเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือ และภาคตะวนัออก 
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6.6.2. น าเสนอ และสาธิตระบบการใชง้านไทยไมซ์คอนเน็ค ที่ได้มีการพัฒนาขึ้น 

6.6.3. รับฟังข้อสังเกตของผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE ecosystem) 

6.6.4. รวบรวมฐานข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ประกอบการเพ่ือในการบันทึกลงในระบบไทยไมซ์คอนเน็ค  

โดยมีการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ทั้ง 2 ภูมิภาค รวมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ดังนี้ 

ภาค จังหวัด จ านวนครั้งต่อจังหวัด รวม (ครั้ง) จ านวนผู้เข้าประชุมต่อครั้ง 
ภาคเหนือ 5 2 10 50 
ภาคตะวันออก 5 2 10 50 
หมำยเหตุ จ านวนที่ระบุเป็นขั้นต่ า ผู้รับจ้างต้องจัดให้ได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุ 

6.6.5. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม อาท ิ

6.6.5.1. เลือกใช้สถานที่ในการจัดประชุมที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือที่เหมาะสม 

โดยได้รับความเห็นชอบจาก สสปน. 

6.6.5.2. จัดเตรียมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดประชุมและอบรม อาทิ ค่าสถานที่จัดประชุม ค่าเอกสาร 

ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น  

6.7. ผู้รับจ้างต้องลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อสังเกตของผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่หลังจากที่ผู้ประกอบการได้

ด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกในระบบไทยไมซ์คอนเน็คและใช้งานไปแล้ว ในประเด็นดังต่อไปนี้  

6.7.1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Platform) Thai MICE Connect 

บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 

6.7.2.  พฤติกรรมการใช้งาน และความต้องการเพ่ือการพัฒนาระบบไทยไมซ์คอนเน็ค จากมุมมองของผู้ประกอบการ 

6.7.3. ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับระบบไทยไมซ์คอนเน็ค จากมุมมองของผู้ประกอบการ 

6.7.4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการจัดประชุมทุกครั้ง 

6.7.5. รวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้ 

6.7.5.1. พฤติกรรมการใช้งานและความต้องการเพ่ือการพัฒนาระบบไทยไมซ์คอนเน็ค จากมุมมองของผู้ใช้งาน 

6.7.5.2. ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระบบไทยไมซ์คอนเน็ค จากมุมมองของของผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 



 

หน้า 5 จาก 11 

 

6.8. ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานเพ่ือส่งมอบให้กับ สสปน. ดังนี้ 

ที ่ รายงาน ภาค ระยะเวลา 

1 

รายงานสัปดาห์/รายงานประจ าเดือน ซึ่งประกอบไปด้วย  
- การสรุปผลการติดตามกิจกรรมที่ระบุในข้อ 6.1-6.7 ในการ

ด าเนินงานในแต่ช่วงเวลา อาทิ ความก้าวหน้าในการรวบรวม
ข้อเท็จจริงต่างในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE 
ecosystem) ปฏิทินงานอีเวนต ์(Event Calendar) และธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

- กิจกรรมในการด าเนินงานของสปัดาห์ต่อไป 
- การรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

รายภาค รายสัปดาห์ 
รายเดือน 

2 
รายงานสรุปที่น าเสนอผลจากการรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าและ
บริการ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของแต่ละจังหวัด จ านวนภาค
ละ 5 จังหวัด รวม 10 จังหวัด 

รายภาค รายเดือน 

3 
ฐานข้อมูลสินค้าและบริการ ของผู้ประกอบการ (MICE Ecosystem) 
ของแต่ละภาคทีเ่ข้ามาใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นไทยไมซ์คอน
เน็ค (Thai MICE Connect)  

รายภาค งวดสุดทา้ย 

 

6.9. ผู้รับจ้างต้องจัดประชุมเพ่ือรายงานผลต่อ สสปน. และมีการรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการเป็นราย

สัปดาห์ และรายเดือน โดยแบ่งเป็นรายภูมิภาค หรือตามที่สสปน เห็นสมควร พร้อมส่งบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

6.10. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่สร้างเครือข่าย ภาคเหนือและภาคตะวันออก ภาคละ 1 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าและบริการ ของผู้ประกอบการ เพ่ือท าการประสานงาน และดูแลรายงาน

ความคืบหน้าโครงการในแต่ละภาค โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการประสานงาน

ภาครัฐและเอกชน และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ เข้าร่ วมท างานตลอดระยะเวลาจัดท า

โครงการ เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมโครงการ จ านวน 2 อัตรา 

7. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

มาตรา 64 ภายใต้บังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 106 วรรคสาม 
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(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109 

(6) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด ในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นไป

ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
สสปน. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 

โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้านราคา น้ าหนักร้อยละ 40 

และตัวแปรหลักด้านคุณภาพ น้ าหนักร้อยละ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร เลือกตัวแปร 2 แปร 

น้ ำหนัก

คะแนน 

ตัวแปรที่ 1 กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ 40 

ตัวแปรที่ 2 กำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพ : ข้อเสนอด้ำนเทคนิค 60 

 รวม 100 

 

ตัวแปรที่ 2  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวแปรรอง กำรพิจำรณำ 
น้ ำหนัก

คะแนน 

ตัวแปรรองที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรและแผนกำรด ำเนินงำน  

พิจารณาตามความเหมาะสมจากการน าเสนอแผนการด าเนินงานและ

ขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบ แผนการส่งมอบงานตามก าหนดเวลาของ

โครงการ (Project Timeline) ความเพียงพอและความรู้ความสามารถของ

บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ  

20 
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ตัวแปรรอง กำรพิจำรณำ 
น้ ำหนัก

คะแนน 

ตัวแปรรองที่ 2 วิธีกำรที่ใช้จัดเก็บข้อมูล/ประชุมเพื่อจัดเก็บข้อมูล  

พิจารณาตามความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การจัด

ประชุมเพ่ือจัดเก็บข้อมูล การติดต่อประสานงาน การจัดการต่างๆ  

ในโครงการ 

30 

ตัวแปรรองที่ 3 ควำมพร้อมและประสบกำรณ์  

พิจารณาจากความพร้อมของบริษัท อันได้แก่ ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ 

(Company Profile) ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของบริษัท ความรู้

ความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอ้างอิงของลูกค้าและประสบการณ์ในการ

จัดเก็บข้อมูล การจัดประชุมเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การตลาดออนไลน์ Digital Platform Digital Marketing  

30 

ตัวแปรรองที่ 4 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ 

พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
10 

ตัวแปรรองที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดเก็บข้อมูล/ประชุมเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูล(Value Added) 

พิจารณาจากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

10 

รวม 100 

ขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ มีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR โดยต้องน าเสนอข้อมูลการด าเนิน
โครงการอย่างละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเข้าใจ
และเห็นภาพรวมตามแผนการด าเนินงานมากที่สุด  

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ 2  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค ตั้งแต่ 70 
คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 

3. สสปน. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 83 (2) 

4. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดจาก
เกณฑ์ที่มีน้ าหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หากด าเนินการแล้วไม่อาจชี้
ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 



 

หน้า 8 จาก 11 

 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำรตำมสัญญำ 
360 วันนบัถัดจากวนัที่ท าสัญญา 

10. กำรส่งมอบงำน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้สสปน. ผ่านคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

คร้ังที่ รำยละเอียดของกำรส่งมอบงำน ก ำหนดวันส่งมอบ 

1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานขั้นต้น (Inception Report) ในรูปแบบเล่มรายงานฉบับ
ภาษาไทยจ านวน 1 ฉบับ และบันทึกไฟล์รายงานแบบ Word PDF และ Powerpoint 
หรืออ่ืนๆ ลงใน flash drive/hard disk drive รวมทั้งสิ้นจ านวน 3 ชุด โดยในแต่ละ
ชุด ประกอบด้วยเนื้อหา และรายละเอียดงาน ตามที่ระบุในข้อ 6.1 และเกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

1. แผนการด าเนินการและขั้นตอนการท างาน 
2. ตัวอย่างตารางการจัดเก็บข้อมูล และจัดประชุมเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ภาคเหนือและ

ภาคตะวันออก 
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยจัดท าโครงสร้างหน้าที่ที่ชัดเจน พร้อม

ทั้งระบุคุณวุฒิและความสามารถตามหน้าที่งานที่รับผิดชอบในโครงการ 
4. ผังแสดงระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการท างานตาม

ขอบเขตการด าเนินงาน (Project Timeline) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5. สรุปแยกรายภูมิภาค ภาคละ 2 ฉบับ (ฉบับภาษาไทย) 

ภายใน 30 วัน 
นับถัดจากวนัที่
ท าสัญญา 

2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานความคืบหน้าการท างาน (Progress Report) ใน
รูปแบบเล่มรายงานฉบับภาษาไทยจ านวน 1 ฉบับ และบันทึกไฟล์รายงานแบบ 
Word PDF และ Powerpoint หรืออ่ืนๆ ลงใน flash drive/hard disk drive รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 3 ชุด ตามท่ีระบุในข้อ 6.2-6.5 และ 6.7 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย  

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  
2. ผลการด าเนินการตามแผนการท างานในภาพรวม  
3. ผลการท างานตามแผนงาน ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก 
4. บันทึกการประชุมรายงานผล 
5. บทสรุป และข้อเสนอแนะ  
6. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
7. รายงานสรุปแยกรายภูมิภาค ภาคละ 2 ฉบับ (ฉบับภาษาไทย) 
8. ความก้าวหน้าของการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการบันทึกเข้าสู่ระบบไทยไมซ์คอนเน็ค 

(Thail MICE Connect) พร้อมรูปภาพที่ได้มีการจัดเก็บในแต่ละสถานประกอบการ 
 

ภายใน 180 วัน 
นับถัดจากวนัที่
ท าสัญญา 
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คร้ังที่ รำยละเอียดของกำรส่งมอบงำน ก ำหนดวันส่งมอบ 

3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในรูปแบบเล่มรายงาน
ฉบับภาษาไทยจ านวน 1 ฉบับ และบันทึกไฟล์รายงานแบบ (Word และ PDF) และ
แผ่นภาพ (Powerpoint) หรืออ่ืนๆ ลงใน flash drive/hard disk drive รวมทั้งสิ้น
จ านวน 3 ชุดตามท่ีระบุในข้อ 6.1-6.8 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย   

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  
2. ผลการด าเนินการตามแผนการท างาน 
3. ผลการท างานตามแผนงาน ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก 
4. บทสรุป และข้อเสนอแนะ  
5. บันทึกการประชุมรายงานผล 
6. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
8. รายงานสรุปแยกรายภูมิภาค ภาคละ 2 ฉบับ (ฉบับภาษาไทย) 
9. ฐานข้อมูลที่ได้มีการบันทึกเข้าสู่ระบบไทยไมซ์คอนเน็ค (Thail MICE Connect) พร้อม

รูปภาพที่ได้มีการจัดเก็บในแต่ละสถานประกอบการของอุตสาหกรรมไมซ์  

ภายใน 360 วัน 
นับถัดจากวนัที่
ท าสัญญา 

11. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

การจ่ายเงินค่าจ้างจัดท าโครงการฯ  แบ่งออกเป็น 3 งวดดังนี้ 

11.1. งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครั้งที่ 1    

เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับการลงนามจาก

ผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

11.2. งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 40 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครั้งที่ 2         

เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับการลงนามจากผู้มี

อ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

11.3. งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครั้งที่ 3        

เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับการลงนามจากผู้มี

อ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

12. หลักประกันสัญญำ 

ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของราคาจ้าง 
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13. อำกรแสตมป์ 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการจ้างทุก

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

14. อัตรำค่ำปรับ 

ผู้ว่าจ้างก าหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ในขอบเขตงาน โดยจะคิดค่าปรับ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท  จนกว่าผู้รับจ้างจะ

ส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้น 
 

15. กำรยกเลิก 

สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจ้าง หรือสัญญาได้ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างท างานตาม

ขอบเขตงานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดล่าช้าจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือการรับงานดังกล่าวไร้ประโยชน์ ไม่มี

ความสามารถที่จะด าเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพและแล้วเสร็จตามก าหนด สสปน.จะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง และหากกรณีดังกล่าวท าให้ สสปน.เกิดความเสียหาย  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ     

และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สสปน.ด้วย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
 

16. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสำร 

เอกสาร/ข้อมูล/ชิ้นงาน/ฐานข้อมูลและ/หรือซอฟแวร์และสิ่งอ่ืนใด ที่เป็นผลของการด าเนินงานจากโครงการนี้ งาน

ที่ด าเนินการแล้วทุกชิ้นงานรวมทั้งที่ส่งมอบและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สสปน. ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะน าบางส่วนหรือทั้งหมดของชิ้นงานไปเผยแพร่หรือท าซ้ าใหม่

ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อ่ืนไปเผยแพร่หรือท าซ้ าใหม่ได้ 
 

17. ข้อสงวนสิทธิ์ 

สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้รับจ้างครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่

ก าหนด หรือเม่ือ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทางส านักงาน

เท่าท่ีควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกสอบราคาท่ีเกิดข้ึนจากการนี้ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เสนอเข้ารับ

การคัดเลือกโดยผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น 
 

18. กำรจ้ำงช่วง 

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่

บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น

เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงานหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ 



 

หน้า 11 จาก 11 

 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น

จ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

หมายเหตุ : 

1. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้งคัดค้านการ

ตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

2. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่ต่ าสุด แต่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

โดยรวมเป็นส าคัญ  

3. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท างานร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ จะต้องได้รับ

ความยินยอมจาก สสปน. ก่อน   

4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาทั้งก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการตัดสินของ สสปน. 

5. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยได้รับความยินยอมจาก

หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ชื่อผู้ติดต่อ : นางจุฑา ธาราไชย  

  ต าแหน่ง รักษาการ ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ 

  E-mail: chuta_t@tceb.or.th โทรศัพท์: 02-694-6000 

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร 

ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติการอาวุโส ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ  

  Email: dontawee_s@tceb.or.th โทรศัพท์: 02-694-6000 



 
 

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

TCEB Call Center 1105 
www.tceb.or.th 

 
FORM ADM-PUR17-1 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงกำร จัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ 
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 5,430,000 บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 6 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 5,870,733.33    บำท 

 

 รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร  
 3.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ  160,500.00             บำท 
 3.2 การรวบรวม จัดเก็บฐานข้อมูล น าเสนอข้อมูล  1,679,900.00 บำท 
 3.3 การลงพื้นทีร่ับฟังข้อคิดเห็นหลังการใช้งานระบบ  713,333.33 บำท 
 3.4 จัดการประชุม และการด าเนินการต่างๆ  2,033,000.00             บำท 
 3.5 การบริหารงานและเจ้าหน้าที่ประสานงาน 2 คน  1,284,000.00              บำท 
4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 บริษัท แบงคอก คอมพิวเตอร์ไรซ์ แอนด์ อินฟอร์มาติค เวอร์วิส จ ากัด  
 4.2 บริษัท เอ็กซปอร์ต คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
 4.3 บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

5. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นางจุฑา ธาราไชย 
 รักษาการ ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ 

 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)          


