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ข้อก ำหนดงำน (TERMS OF REFERENCE) 
ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงงำนไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปีงบประมำณ 

2563  
 

2. ชื่อกิจกรรม : จัดจ้ำงผู้ด ำเนินกำรท ำกิจกรรมกำรเจรจำธุรกิจ (Business Matching) 
 

3. งบประมำณ : วงเงิน 2,500,000 (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและค่ำใช้จ่ำยใน

กำรด ำเนินงำนทุกประเภทไว้ด้วยแล้ว รหัสงบประมำณ : 5-63MA03002  
 

4. หลักกำรและเหตุผล :  

4.1 ตำมแผนพัฒนำพ้ืนที่ระดับ Cluster ของภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อุตสำหกรรมไหมและผ้ำทอมือถือว่ำ

เป็นอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนของภูมิภำค และยังเป็นอุตสำหกรรมที่ผสมผสำนกับวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นที่สอดแทรกวิถีชีวิต

และอัตลักษณ์ประเพณีอย่ำงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยรัฐบำลให้กำรสนับสนุนส่งเสริมผลักดันอุตสำหกรรม

ไหมและผ้ำทอมือระดับภูมิภำคให้เติบโตและมีมูลค่ำเพ่ิมที่สร้ำงรำยได้กำรกินดีอยู่ดีให้ประชำชนในพื้นท่ี 

4.2 อุตสำหกรรมไมซ์เป็นอุตสำหกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน ในภูมิภำคน ำออกขำยซึ่งถือว่ำ

เป็นช่องทำงกำรตลำดที่ ส ำคัญของกำรค้ำ  ธุ รกิจ  และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  กำรที่ ชุมชนในภูมิภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือน ำผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมและผ้ำทอมือออกงำนแสดงสินค้ำเพ่ือให้เกิดกำรซื้อขำย แปรรูป ส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ให้กระจำยไปในทุกที่ทั่วโลก ถือว่ำเป็นเป้ำหมำยหลักของ สสปน. กำรให้องค์ควำมรู้โดยลงท ำกำรจัดกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำยจ ำนวน 5 พ้ืนที่ ครอบคลุมทั่วภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยให้ชุมชน

ผู้ผลิต ผู้ขำย ผู้ประกอบกำรแปรรูปผ้ำไหมและผ้ำทอมือ มีองค์ควำมรู้ ติดอำวุธทำงกำรตลำด และเข้ำใจกำรใช้

อุตสำหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือจะท ำให้กำรค้ำกำรท ำธุรกิจประสบควำมส ำเร็จเพิ่มมำกข้ึน  

4.3 นอกเหนือจำกกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแล้ว กำรจัดท ำกิจกรรมเจรจำธุรกิจเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรท ำให้

ชุมชนเข้ำใจพ้ืนฐำนของกำรเตรียมผลิตภัณฑ์และ Display เพ่ือกำรขำยและกำรออกร้ำนแสดงสินค้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส ำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและท ำให้กำรซื้อขำยต่อยอด

ประสบควำมส ำเร็จได้  
 

5. วัตถุประสงค ์

5.1. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ในพ้ืนที่เป้ำหมำยครอบคลุม 5 กลุ่มจังหวัดของภูมิภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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5.2. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับพ้ืนที่ให้มีกำรเจรจำธุรกิจเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภำค 
5.3. เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำรในภูมิภำคและต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำนระดับ

นำนำชำติ 
5.4. เพ่ือเปิดโอกำสให้พ้ืนที่ได้พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ซึ่งเป็นผู้ซื้อระดับประเทศท ำให้เกิดกำรซื้อ

ขำยสินค้ำภำยในงำนและต่อยอดต่อไปในอนำคต 
 

6. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโดยครอบคลุมกิจกรรมตำมขอบเขต
ของงำนดังนี ้

6.1 กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรใน 5 พ้ืนที่เป้ำหมำย ครอบคลุมทั่วภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือท ำ

ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อุตสำหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดต่อยอดองค์ควำมรู้กำรจัด

แสดงสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์อย่ำงไรให้ก่อให้เกิดกำรซื้อขำย กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงไรให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมต่อ

ยอดจำกผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ กำรเตรียมควำมพร้อมทั้งบุคลำกรและชุมชนอย่ำงไรเพ่ือรองรับกิจกรรมไมซ์ 

เป็นต้น 

6.2 กิจกรรมน ำผู้ซื้อ (Buyers) ที่มีศักยภำพไม่น้อยกว่ำ 25 บริษัท ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้ำทอมือ 

และผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน ำไปต่อยอดกำรผลิตเป็นสินค้ำหลำกหลำยชนิด เข้ำร่วมกำรเจรจำธุรกิจ พบปะกับ

ผู้ขำยในงำนประชุมไหมนำนำชำติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภำพในกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สำยตำนำนำ

ประเทศ เพ่ือท ำให้เกิดกำรซื้อขำยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภำคได้อย่ำงมีประสิทธิผล  และด ำเนินกำรเก็บ

จ ำนวนสถิติจ ำนวนผู้เข้ำร่วมเจรจำธุรกิจ (คู่นัด) รวมทั้งท ำข้อมูลวิเครำะห์เชิงเศรษฐกิจ (Economic 

Impact) ที่เกิดขึ้นจำกกำรเจรจำธุรกิจดังกล่ำว 

6.3 น ำกลุ่มผู้ซื้อ (Buyers) ลงพ้ืนที่เพ่ือเข้ำถึงแหล่งชุมชนผ้ำไหมและผ้ำทอมือระดับท้องถิ่น เปิดโอกำสให้มีกำร

สัมผัสเรียนรู้ และมีประสบกำรณ์สัมผัสภูมิปัญญำ วัฒนธรรม โดยชุมชนมีโอกำสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

องค์ควำมรู้เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพมำตรฐำนสำกล 

7. คุณสมบัติของผูร้ับจ้ำง  

มำตรำ 64 ภำยใต้บังคับมำตรำ 51 และมำตรำ 52 ผู้ที่จะเข้ำยื่นข้อเสนอในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของหน่วยงำน
ของรัฐ อย่ำงน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(3) ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
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(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ตำมมำตรำ 106 
วรรคสำม 
(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ 109 
(6) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยประกำศก ำหนด ในรำชกิจจำนุเบกษำให้
เป็นไปตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 

 

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 

สสปน. ใช้หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกำรประเมินประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price    
Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพต่อรำคำ พิจำรณำจำกตัวแปรหลัก 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้ำนรำคำ 
น้ ำหนักร้อยละ 40 และตัวแปรหลักด้ำนคุณภำพ น้ ำหนักร้อยละ 60 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 
ส ำนักง่ำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร เลือกตัวแปร 2 แปร 

น้ ำหนักคะแนน 

ตัวแปรที่ 1 กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ 40 

ตัวแปรที่ 2 กำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพ : ข้อเสนอด้ำนเทคนิค 60 

 รวม 100 

 
ตัวแปรที่ 1 กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ : คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
ให้ผู้เสนอรำคำ น ำเสนอรำคำโดยแสดงรำยละเอียดรำคำแยกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในแต่ละรำยกำร

ตำมขอบเขตงำน ตำมข้อ 6 อย่ำงชัดเจน  
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ตัวแปรที่ 2  กำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพ : ข้อเสนอด้ำนเทคนิค คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวแปรรอง กำรพิจำรณำ น้ ำหนักคะแนน 

ตัวแปรรองท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนโครงกำร  
พิจำรณำตำมควำมเพียงพอของบุคลำกร ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกร แผนกำรด ำเนินงำนและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ 
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอผลงำนได้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

20 

ตัวแปรรองท่ี 2 วิธีกำรที่ใช้ในกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์และกำรน ำเสนอ 
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของแผนงำน แนวทำงและวิธีกำรที่ใช้ใน
กำรศึกษำ วิเครำะห์ รวมไปถึงน ำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล   

40 

ตัวแปรรองท่ี 3 ควำมพร้อมและประสบกำรณ์  
พิจำรณำจำกควำมพร้อมของบริษัท อันได้แก่ ข้อมูลบริษัทกำรด ำเนิน
ธุรกิจ (Company Profile) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท 
ข้อมูลอ้ำงอิงที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ 

25 

ตัวแปรรองท่ี 4 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ ์
พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ 

15 

รวม 100 

 
ขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ มีดังต่อไปนี้ 
8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน ำเสนอข้อเสนอทำงเทคนิค ตำมที่ก ำหนดไว้ใน TOR โดยต้องน ำเสนอข้อมูลกำร

ด ำเนินโครงกำรอย่ำงละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่ำงประกอบ (ถ้ำมี) เพ่ือให้คณะกรรมกำร มีควำมเข้ำใจและเห็น
ภำพรวมตำมแผนกำรด ำเนินงำนมำกที่สุด  

8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ 2 กำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพ: ข้อเสนอด้ำนเทคนิค ตั้งแต่ 70 
คะแนนขึ้นไป จึงถือว่ำผ่ำนหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทำงเทคนิค 

8.3 สสปน. พิจำรณำคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภำพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ข้อ 83 (2)) 

8.4 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ำกันหลำยรำย ให้พิจำรณำผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุด
จำกเกณฑ์ที่มีน้ ำหนักมำกที่สุดเป็นผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หำกด ำเนินกำรแล้วไม่อำจชี้ขำด
ตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้ ให้พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุดในล ำดับแรกเป็นผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเป็น
ผู้ได้รับคัดเลือก 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำรตำมสัญญำ 
ภำยในระยะเวลำ 240 วัน นับถัดจำกวันที่ท ำสัญญำ 
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10. กำรส่งมอบงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนให้ สสปน. ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจรับภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

1. รำยงำนสรุปแผนกำรด ำเนินกำรโครงกำร (Inception Report) 
รำยละเอียดของรำยงำน วันส่งมอบรำยงำน ลักษณะของรำยงำน 

รำยงำนสรุปแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
(Inception Report) พร้อมทั้งกรอบ
แนวคิด วิธีกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนเทคนิค
ในกำรท ำงำน พร้อมประโยชน์ที่งำนจะ
ได้รับจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 

ภำยใน 30 วัน นับถัดจำก
วันที่ท ำสัญญำ 

รำยงำนจัดพิมพ์สีภำษำไทย 3 ชุด 

 

2. รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม จ ำนวนทั้งหมด 2 กิจกรรม 
รำยละเอียดของรำยงำน วันส่งมอบรำยงำน ลักษณะของรำยงำน 

รำยงำนสรุปผลกำรท ำกิจกรรม  
1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน 5 ครั้งใน
พ้ืนที่เป้ำหมำย 5 Cluster ในภูมิภำค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ไ ด้ แ ก่ 
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น บ น  1, 
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น บ น  2, 
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น ก ล ำ ง , 
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น ล่ ำ ง  1, 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ในหัวข้อที่
เ กี่ ย ว เนื่ อ งกั บ กำรจั ดแสดงสิ นค้ ำหรื อ
ผลิตภัณฑ์อย่ำงไรให้ก่อให้เกิดกำรซื้อขำย 
และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงไรให้ เกิด
มูลค่ำเพ่ิมต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ 
2. กำรจัดเจรจำธุรกิจ (Business Matching) 
และกำรเก็บจ ำนวนสถิติจ ำนวนผู้ เข้ำร่วม
เจรจำธุรกิจ (คู่นัด) รวมทั้งท ำข้อมูลวิเครำะห์
เชิงเศรษฐกิจ (Economic Impact) ที่เกิดขึ้น
จำกกำรเจรจำธุรกิจ 
3. รำยงำนสรุปผลกิจกรรมน ำกลุ่มผู้ซื้อ 
(Buyers) ลงพ้ืนที่เพ่ือเข้ำถึงแหล่งชุมชนผ้ำ
ไหมและผ้ำทอมือระดับท้องถิ่น 

ภำยใน 240 วัน นับถัด
จำกวันที่ท ำสัญญำ 

1.รำยงำนจัดพิมพ์สีภำษำไทย 3 ชุด 
(Executive Summary) แต่ละกิจกรรม 
2. Flash Drive บันทึกภำพถ่ำยกำรจัด
งำนจ ำนวน 3 ชุด ในทุกกิจกรรม 
3. ผลกำรน ำเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint แต่ละกิจกรรม 
4. น ำเสนอผลควำมพึงพอใจในกำรจัด
แต่ละกิจกรรม  
5. Flash Drive บันทึก VDO ประมวล
ภำพกำรด ำเนินกิจกรรมควำมยำวไม่
น้อยกว่ำ 3 นำที พร้อมจัดท ำ 
Testimonial สัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมเจรจำ
ธุรกิจทั้งผู้ซื้อและผู้ขำย รวมไม่น้อยกว่ำ 
12 รำย และสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชน
จ ำนวนรวม 4 รำย 
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11. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
 กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงจัดท ำโครงกำรฯ  แบ่งออกเป็น 2 งวดดังนี้ 

11.1 งวดที่ 1 ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดจ่ำยเงินอัตรำร้อยละ 30 ของเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนครั้งที่ 
1 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำงจะพิจำรณำจ่ำยหลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับเห็นชอบและได้รับกำรลงนำม
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติแล้วเท่ำนั้น 

11.2 งวดที่ 2 ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดจ่ำยเงินอัตรำร้อยละ 70 ของเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนครั้งที่ 
2 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำงจะพิจำรณำจ่ำยหลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับเห็นชอบและได้รับกำรลงนำม
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติแล้วเท่ำนั้น 

 

12. หลักประกันสัญญำ 
ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาซื้อหรือจ้าง 

 

13. อำกรแสตมป์ 
ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรติดอำกรแสตมป์ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ส ำหรับกำรจ้ำง

ทุกจ ำนวนเงิน 1,000 บำท หรือเศษของ 1,000 บำท ต่อ ค่ำอำกรแสตมป์ 1 บำท 
 

14. อัตรำค่ำปรับ 
สสปน. ก ำหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบงำนตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำน โดยจะ

คิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.1 ของมูลค่ำพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท 
 

15. กำรยกเลิก 
สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกกำรจัดซื้อจัดหำ กำรจ้ำง หรือสัญญำได้ในกรณีที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้รับจ้ำงท ำงำน

ตำมขอบเขตงำนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดล่ำช้ำจนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย หรือกำรรับงำนดังกล่ำวไร้
ประโยชน์ ไม่มีควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรตำมขอบเขตงำนหรือสัญญำให้มีคุณภำพและแล้วเสร็จตำมก ำหนด สส
ปน.จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้ำง และหำกกรณีดังกล่ำวท ำให้ สสปน.เกิดควำมเสียหำย  ผู้รับ
จ้ำงต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นกับ สสปน.ด้วย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

 

16. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสำร 
เอกสำร/ข้อมูล/ชิ้นงำน/ฐำนข้อมูลและ/หรือซอฟแวร์และสิ่งอ่ืนใด ที่เป็นผลของกำรด ำเนินงำนจำกโครงกำร

นี้ งำนที่ด ำเนินกำรแล้วทุกชิ้นงำนรวมทั้งที่ส่งมอบและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สสปน. ที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบให้ สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะน ำบำงส่วนหรือทั้งหมดของชิ้นงำนไปเผยแพร่
หรือท ำซ้ ำใหม่ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อ่ืนไปเผยแพร่หรือท ำซ้ ำใหม่ได้ 
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17. ข้อสงวนสิทธิ์ 
สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้ำงผู้รับจ้ำงครั้งนี้ หำกปรำกฏว่ำกำรยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือ

เงื่อนไขที่ก ำหนด หรือเมื่อ สสปน. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรจ้ำงผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทำง
ส ำนักงำนเท่ำที่ควร ซึ่งค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของผู้เสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกสอบรำคำที่เกิดขึ้นจำกกำรนี้ เป็นค่ำจ่ำยของผู้
เสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกโดยผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำก สสปน. ทั้งสิ้น 

 

18. กำรจ้ำงช่วง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่กำรจ้ำงช่วงงำน

แต่บำงส่วนที่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงแล้ว กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงได้อนุญำตให้จ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วนดังกล่ำว
นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงหลุดพ้นจำกควำมรับผิดหรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำนี้ และผู้รับจ้ำงจะยังคงต้องรับผิดใน
ควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำงช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้ำงของ   ผู้รับจ้ำงช่วงนั้นทุกประกำร 

กรณีผู้รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วนโดยฝ่ำฝืนควำมในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้ำงต้องช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง
เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 ของวงเงินของงำนที่จ้ำงช่วงตำมสัญญำ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่ำจ้ำงในกำรบอกเลิก
สัญญำ 

 

หมำยเหตุ : 
1. ผลกำรตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้งคัดค้ำนกำร

ตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
2. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อำจจะไม่เลือกผู้เสนอรำคำที่ต่ ำสุด แต่จะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำร

คัดเลือกโดยรวมเป็นส ำคัญ  
3. หน่วยงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องท ำงำนร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ จะต้องได้รับ

ควำมยินยอมจำก สสปน. ก่อน   
4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรต่อรองรำคำกับผู้ที่เสนอรำคำทั้งก่อนหน้ำและ/หรือภำยหลังกำรตัดสินของ 

สสปน. 
5. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหำตำมควำมเหมำะสม โดยได้รับควำมยินยอม

จำกหน่วยงำนที่ได้รับคัดเลือกให้ด ำเนินกำร 
 
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

ชื่อผู้ติดต่อ :  1. นำงสำวประไพพักตร์ พุทธิโยธิน 
  ผู้จัดกำร ส ำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  โทร: ๐๒ – ๖๙๔- ๖๐๐๐ 

  
 
 



 
 

 
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 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงกำร โครงการจัดจ้างผู้ด าเนินการท ากิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business 

Matching) ภายใต้โครงการสร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ส านักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 27/03/2563 เป็นเงิน 2,497,736.67 

(ราคารวมภาษีฯ 7%) 
บำท 

 

 รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร  
 3.1 ค่าจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้    
  - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติงานใน 5 พื้นที่เป้าหมาย  1,483,000.00 บำท/หน่วย 

  - ค่าใช้จ่ายจดักิจกรรมเจรจาธุรกิจ  
760,333.33 

บำท/หน่วย 

  - ค่าใช้จ่ายน ากลุ่มผู้ซื้อลงพืน้ที่เข้าแหล่งชุมชน  91,000.00 บำท/หน่วย 
  

4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 บริษัท แฟร์ คอนเนคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 4.2 TRINIUS Management Co., Ltd. 
 4.3 KOBAYASHI TRADING LIMITED PARTNERSHIP 
5. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นางสาวประไพพักตร์ พุทธิโยธิน 
 


