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ข้อกำหนดงำน (TERM OF REFERENCE : TOR)
สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
1. ชื่อโครงกำร จัดจ้างศึกษาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการองค์กร
2. ชือ่ กิจกรรม จัดจ้างบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
3. งบประมำณ
วงเงินไม่เกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ มี การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งส านักงานส่ ง เสริม การจั ดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้ สสปน. มี พั น ธกิ จ และหน้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ การเป็ น ตั ว แทน
ของประเทศในการจัดทาข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ ประกอบการ
ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตามมาตรการกระตุ้นตลาดและ
เพิ่มค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของสานักงาน ให้
สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ของ สสปน. จึงมีความจาเป็นในการหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อ
ทาการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ น งานของ สสปน. และปรั บ ปรุ งแก้ไขระเบียบ ข้อบัง คับ คาสั่ ง ประกาศและวิธีปฏิบัติ งานของ
สานักงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกต้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การวินิจฉัย การให้คาปรึกษา ความคิดเห็น และแนะนาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของ สสปน. ตามกฎหมายจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดซื้อจัดจ้าง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน
5.2 เพื่อให้การพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดเกณฑ์ เงื่อนไขและการทานิติกรรมสัญญา
ต่างๆ ของ สสปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕.๓ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติของ สสปน. มีความชัดเจนและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ สสปน.
6. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
6.1 เสนอความเห็ น การตี ค วาม ให้ ค าปรึ ก ษาและตอบข้ อ หารื อ ในปั ญ หาข้ อ กฎหมายให้ แ ก่
ผู้อานวยการ สสปน. และผู้บริหาร
6.2 ให้ ค าปรึ ก ษา ความคิ ด เห็ น ตอบข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ ข้ อ กฎหมาย การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาจาก
การดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และการจัดซื้อจัดจ้าง
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6.3 พิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ และคาสั่งที่ประกาศบังคับใช้กับ สสปน.
6.4 พิจารณาตรวจร่างแก้ไขเพิ่มเติมนิติกรรมสัญญา สัญญาจ้าง และนิติกรรมต่างๆ
6.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ เพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมายในการดาเนินงานของ สสปน.
6.6 ปฏิบัติการเป็นตัวแทน สสปน. ในการดาเนินการตามกฎหมาย
6.7 จั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ผู้ ป ระสานงานในการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ สสปน. ตลอดระยะเวลา
การดาเนินการงาน
6.8 งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องมาจากการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงาน
7. คุณสมบัตขิ องผู้รับจ้ำง
7.1 มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
7.2 ไม่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลล้มละลาย
7.3 ไม่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
7.4 ไม่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
7.5 ไม่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
7.6 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
7.7 ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมบัญชีกลาง ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาเล็กทรอนิกส์
7.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
7.9 ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กาหนด
8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (Price)
สสปน. ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคาเป็นหลัก โดยพิจารณาจากผู้ยื่นข้อเสนอด้านราคา
ต่าที่สุดในลาดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
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9. ระยะเวลำดำเนินงำนโครงกำรตำมสัญญำ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๖ เดือน นับถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญา
10. กำรส่งมอบงำนและเงื่อนไขกำรชำระเงิน
สสปน.กาหนดการส่งมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้
กาหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ เท่าๆกัน เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบตามขอบเขตงานข้อ ๖ จานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๒๕ ของแต่ละเดือน เริ่มนับตั้งแต่เดือนที่ลงนาม
ในสัญญาเป็นต้นไป
11. อัตรำค่ำปรับ
สสปน. กาหนดเงื่อนไขในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนดไว้ในขอบเขตงาน โดย
จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้างนั้นจนกว่าที่ปรึกษาจะส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้าง
เสร็จสิ้น
12. หลักประกันสัญญำ
ที่ปรึกษาต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาซื้อหรือจ้าง
13. กำรจ้ำงช่วง
ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งไม่ เ อางานทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นแห่ ง สั ญ ญานี้ ไ ปจ้ า งช่ ว งอี ก ทอดหนึ่ ง เว้ น แต่
การจ้าง ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วง
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ
ที่ปรึกษาจะยั งคงต้องรับ ผิดในความผิ ดและความประมาทเลินเล่อของที่ปรึกษาช่วง หรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้างของที่ปรึกษาช่วงนั้นทุกประการ กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่
ปรึกษาต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตาม
สัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
14. อำกรแสตมป์
ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร สาหรับการ
จ้างทุกจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท
15. กำรยกเลิก
สสปน. สงวนสิ ท ธิ ย กเลิ ก การจั ด ซื้ อ จั ด หา การจ้ า ง หรื อ สั ญ ญาได้ ใ นกรณี ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
ที่ป รึ กษาทางานตามขอบเขตงานส่ ว นใหญ่ห รือเกือบทั้งหมดล่ าช้า จนเป็นเหตุให้ เกิดความเสี ยหาย หรือ
การรับงานดังกล่าวไร้ประโยชน์ ไม่มีความสามารถที่จะดาเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพ
และแล้วเสร็จตามกาหนด สสปน.จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับที่ปรึกษา และหากกรณีดังกล่าว
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ทาให้ สสปน. เกิดความเสียหายที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สสปน. ด้วย โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
16. ข้อสงวนสิทธิ์
สสปน. ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อเงื่อนไขที่กาหนด หรื อเมื่อ สสปน. พิจารณาแล้ วเห็ นว่า การจ้างผู้ ที่ได้รับคัดเลื อกดังกล่ าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ทางส านั ก งานเท่ า ที่ ค วร ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ของผู้ เ สนอเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ประกวดราคา
ที่เกิดขึ้นจากการนี้ เป็นค่าจ่ายของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกโดยผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จาก สสปน. ทั้งสิ้น
ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้ง
คัดค้านการตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ สสปน. ขอ
สงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่าที่สุด ถ้าพบว่าข้อเสนอของผู้เสนอราคารายอื่นมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถก่อประโยชน์ผลตอบแทนโดยรวมต่อ สสปน. ได้ดีกว่า
หมำยเหตุ :
16.1 ผลการตั ด สิ น ของ สสปน. ถื อ เป็ น อั น สิ้ น สุ ด ผู้ เ สนอประกวดราคาที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจะ
ต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้งคัดค้านการตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
16.2 ผู้เสนอประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทางานร่วมกับ สสปน. อย่างเต็มความสามารถ
และก่อนการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจาก สสปน. ก่อน
16.3 สสปน. สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม รายละเอียดในขอบเขตงานได้ตามความเหมาะสมโดย
ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาหรือคู่สัญญา
17. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสำร
ผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการออกแบบสร้ า งสรรค์ ต ามขอบเขตงาน ที่ ก าหนดเป็ น การเฉพาะให้ กั บ
ผู้ ว่ า จ้ า งไม่ ว่ า จะเป็ น เอกสาร รู ป ภาพ สั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ เป็ น สื่ อ ในรู ป แบบต่ า งๆ ถื อ ว่ า เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง
ผู้ว่าจ้างห้ามที่ปรึกษานาไปใช้ประโยชน์ ทาซ้า ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง เผยแพร่ในรูปแบบใดทั้งสิ้น หากไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ชื่อผู้ติดต่อ : 1. นางสาวสิรีวรรธน์ นระเอี่ยม
๒. นางสาวสุพัตรา จันทร์กิ่งทอง
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สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงกำร

จัดจ้างศึกษาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์เพื่อบริหาร
จัดการองค์กร – จัดจ้างบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
900,000 บำท
3. วันที่กำหนดรำคำกลำง
30 มีนาคม 2563
เป็นเงิน
906,000 บำท
รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร
3.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ผู้จัดการโครงการ 84,000 x 6 เดือน
ผู้เชี่ยวด้านกฎหมาย 67,000 x 6 เดือน

504,000 บำท
402,000 บำท

4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง (สืบรำคำจำกท้องตลำด เว็บไซต์ต่ำงๆ)
4.1 เทียบเคียงอัตราเงินเดือนของ กลุ่มวิชาชีพกฎหมาย เนื่องจากเป็นกลุ่มวิชาชีพประเภทเดียวกัน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ตามราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
เพราะกลุ่มวิชาชีพกฎหมายบริษัทไม่ได้กาหนดอัตราค่าบริการไว้เฉพาะ
5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กำหนดรำคำกลำง
นายศุภฤกษ์ เกรียงทองกุล ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต เอ2 , บี1 และ บี 2 เลขที่ 989 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-694-6000 โทรสาร. 02-658-1411
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