
ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

เร่ือง ประกวดราคาจางการจัดกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร มืออาชีพดานการจัดงานอยางยั่งยืน ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา

จางการจัดกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร มืออาชีพดานการจัดงานอยางยั่งยืน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๘๖๘,๗๗๓.๗๕ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปด

พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบหาสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา



                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๑-๕๔๒-๔๕๑๖ ในวันและเวลาราชการ

                    การพิจาณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน.  จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางบริษัทไดยื่น

เขามา และ/หรือ นัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคผานทางโปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเวลาจะแจงใหทราบอีกครั้งในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน  ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจงใหทราบอีกครั้งภายหลัง
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล Arunwadi_l@tceb.or.th หรือชอง

ทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน)จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.businesseventsthailand.com

และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวจิตนันท เตชะศรินทร)

ผูอํานวยการฝายบริหาร

ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ.สสปน.

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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ข้อก ำหนดงำน (TERM OF REFERENCE) 
ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ 
(วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ขึ้นไป) 

 
1. ชื่อโครงกำร: โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน  

กิจกรรม: จัดอบรมหลักสูตร "มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน"  (แบบออนไลน์) 
 

2. งบประมำณ 

วงเงิน ไม่เกิน ๘๓๔,๐๐๐บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
    รหัสงบประมาณ 2-63CA04002 
 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ให้แก่ ผู้ประกอบการไมซ์ คณาจารย์ที่สอนวิชาไมซ์ และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา  
โดยขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

๓.๒ เพ่ือวางรากฐานให้แก่ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการอย่าง
ยั่งยืนในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๓.๓ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถจัดงานอย่างยั่งยืนได้ผ่านองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติเบื้องต้นที่จัดท าขึ้นโดยสสปน.  

 
4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

๔.๑ ออกแบบและน าเสนอดีไซน์ และ Key Visual ของหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” 
เพ่ือน าเสนอเป็นสื่อออนไลน์ 

๔.๒ ออกแบบและจัดท าสื่อส่งเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิตอล อย่างน้อย ๓ 
ชิ้นงาน 

๔.๓ พัฒนาและจัดเตรียมระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๔.๔ จัดหาวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยต้องเป็นวิทยากรที่

ส าเร็จหลักสูตร Sustainable Event Professional Certificate (SEPC) หรือหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงาน
อย่างยั่งยืน” ที่ได้รับการอนุมัติจาก สสปน.แล้วเท่านั้น จ านวนอย่างน้อย ๑ คน 
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๔.๕ พัฒนา ออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Full Production) พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน (PowerPoint Presentation) และคู่มือการเรียน (Worksheet) ในรูปแบบดิจิตอล 

๔.๖ ออกแบบและจัดท าวิดิทัศน์แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดงานอย่างยั่งยืน แบบภาษาไทยพร้อมค า
บรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitle) ที่มีความคมชัดระดับ HD อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน 

๔.๗ ออกแบบและจัดท าเอกสารแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดงานอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิตอล อย่าง
น้อย ๑ ชิ้นงาน 

๔.๘ บริหารจัดการอบรมออนไลน์จ านวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ประสานงาน รวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรมและจัดท าฐานข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม (database) 
- จัดเตรียมและบริหารระบบการเรียนการสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือช่างเทคนิคควบคุม

ภาพ และเสียงอย่างน้อย ๒ คน ตลอดระยะเวลาของการอบรมท้ัง ๒ ครั้ง  
- จัดท าข้อสอบ จัดให้มีการสอบแบบออนไลน์ และตรวจข้อสอบ ภายหลังการอบรมท้ัง ๒ ครั้ง 
- จัดท าประกาศนียบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๙๐ คน 
- จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สสปน.  
- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมและจัดท ารายงานสรุปผลการจัดอบรม

หลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” 
 

๕. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง : 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖  
     วรรคสาม 
(๕)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

๖. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ท าสัญญา 
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๗. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
สสปน.ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา ( Price 
Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 

 
 

 หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก ๒ ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้าน
ราคา น้ าหนักร้อยละ ๔๐ และตัวแปรหลักด้านคุณภาพ น้ าหนักร้อยละ ๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร เลือกตัวแปร ๒ แปร 

น้ ำหนัก
คะแนน 

ตัวแปรที่ ๑ กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ  ๔๐ 
ตัวแปรที่ ๒ กำรพิจำรณำด้ำนคณุภำพ : ข้อเสนอด้ำนเทคนิค ๖๐ 

 รวม ๑๐๐ 
 

ตัวแปรที่ ๑  การพิจารณาด้านราคา : คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน (ข้อเพิ่มเติมจำกรูปแบบเดิม) 

ผู้เสนอราคาต้องจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดงานที่น าเสนอโดย
จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน 

ตัวแปรที่ ๒  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
แบ่งเป็น ๑๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้    

ตัวแปรรอง กำรพิจำรณำ 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ตัวแปรรองที่ ๑ รูปแบบกำรบริหำรโครงกำร (Concept) 
พิจารณาเอกสารน าเสนอและรายละเอียดรูปแบบแผนงานกลยุทธ์การ
ด าเนินกิจกรรม จัดอบรมหลักสูตร "มืออาชีพด้านการจัดงานอย่าง
ยั่งยืน"  (แบบออนไลน์) 

๒๐ 

ตัวแปรรองที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนโครงกำร (Project Management/ ๔๐ 
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Planning) 
พิจารณาแผนการด าเนินงาน การบริหารและการประสานงานอย่างมือ
อาชีพรวมถึงความสามารถในการน าเสนอผลงสนได้ตรงตามเวลาและ
วัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวแปรรองที่ ๓ ควำมพร้อมและประสบกำรณ์  
ข้อมูลบริษัทการด าเนินธุรกิจ (Company Profile) ข้อมูลอ้างอิงลูกค้า
และผลงานคุณสมบัติและความเพียงพอของบุคลากร ประสบการณ์ใน
การด าเนินงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

๒๐ 

ตัวแปรรองที่ ๔ คุณสมบัติส ำคัญของบุคลำกร 
พิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงานอันได้แก่ประสบการณ์การ
ท างานที่ผ่านมา คุณสมบัติบุคลากร ความพอเพียงของบุคลากร 

๑๐ 

ตัวแปรรองที่ ๕ ควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมไมซ์ และกลุ่มเป้ำหมำย และควำมรู้
เกี่ยวกับโครงกำร (MICE Knowledge) 
พิจารณาจากการตีความและความเข้าใจในการน าเสนอสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
ขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ  มีดังต่อไปนี้ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิคตามท่ีก าหนดไว้ใน TOR โดยต้องน าเสนอข้อมูลการด าเนิน
โครงการอย่างละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเข้าใจและ
เห็นภาพรวมตามแผนการด าเนินงานมากที่สุด  

ก. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ ๒  การพิจารณาด้านคุณภาพ: ข้อเสนอด้านเทคนิค 
ตั้งแต่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 

ข. สสปน. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนน
รวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๘๓ (๒) 

ค. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน
สูงสุดจากเกณฑ์ท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หากด าเนินการแล้วไม่อาจชี้
ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก  
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๘. กำรส่งมอบงำน 

 ครั้งท่ี ๑: ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแผนด าเนินงานและเอกสารดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่
ท าสัญญา ประกอบด้วย 

๑. รายงานแผนด าเนินการออกแบบและน าเสนอดีไซน์ และ Key Visual ของหลักสูตร “มืออาชีพ 
    ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” เพ่ือน าเสนอเป็นสื่อออนไลน์ จ านวน ๒ ฉบับ 

 ๒. ไฟล์สื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ โบรชัวร์ดิจิตอลบรรจุลงใน thumb drive ในรูปแบบของ  
     PDF (E-Brochure) และ Artwork File ที่สามารถเปิดได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ อย่างน้อย ๓  
                ชิ้นงาน  
 ๓. ร่างแบบส ารวจความพึงพอใจการอบรมหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน 
 ๔. ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้งาน บรรจุลงใน thumb drive ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ 
 ๕. ร่างเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตอล บรรจุลงใน thumb drive ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ 
 ๖. ร่างแบบเอกสารแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดงานอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ อย่างน้อย ๑  
     ชิ้นงาน 
 
 ครั้งที่ ๒: ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการด าเนินงานและเอกสารดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับ
ถัดจากวันทีท่ าสัญญา ประกอบด้วย  

๑. สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน”ในรูปแบบดิจิตอลฉบับสมบูรณ์
ที่มีความคมชัดระดับ HD บรรจุลงใน external hard drive จ านวน ๒ ชุด 

๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์จ านวน ๒ ครั้ง  
๓. สื่อวิดิทัศน์แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดงานอย่างยั่งยืน แบบภาษาไทยพร้อมค าบรรยาย

ภาษาอังกฤษ (English Subtitle) ที่มีความคมชัดระดับ HD ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ลงใน external 
hard drive จ านวน ๒ ชุด 

๔. เอกสารแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดงานอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิตัลไฟล์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  
๕. ผลการส ารวจความพึงพอใจการอบรมหลักสูตร มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนและสรุปผล

ส ารวจความพึงพอใจ 
๖. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม (database) 
๗. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ จ านวน ๒ ฉบับ 

 
๙. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน: 
 ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้  
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 งวดที่ ๑: ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๑ 
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับการลงนาม
จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น  
 งวดที่ ๒: ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๗๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๒ 
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและได้รับการลงนาม
จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

 ทั้งนี้ ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังคณะกรรมการตรวจรับของสสปน. เห็นชอบรายงานและ
ได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว  
                                                       
๑๐. ค่ำปรับ: 

ผู้ว่าจ้างก าหนดเงื่อนไขในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ในขอบเขตงาน โดยจะคิด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่า วันละ ๑๐๐ บาท  
จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้น   

 
๑๑. กำรจ้ำงช่วง 

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง ช่วงงาน
แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว
นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใน
ความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา 

 
๑๒. หลักประกันสัญญำ 
     ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาซื้อหรือจ้าง 
 
๑๓.  อำกรแสตมป์ 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการจ้าง 
ทุกจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท 
๑๔. กำรยกเลิก: 

ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจ้าง หรือสัญญาได้ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างท างาน
ตามขอบเขตงานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดล่าช้า จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือการรับงานดังกล่าวไร้
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ประโยชน์ ไม่มีความสามารถที่จะด าเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพแล้วเสร็จตามก าหนด ผู้ว่าจ้าง
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง และหากกรณีดังกล่าวท าให้ ผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหาย  ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ  ผู้ว่าจ้างด้วยโดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น 
 
๑๕.  กรรมสิทธิ์:  
 ผลงานที่เกิดขึ้นจากการออกแบบสร้างสรรค์ตามขอบเขตงาน ที่ก าหนดเป็นการเฉพาะให้กับผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะ
เป็นเอกสาร รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ห้ามผู้รับจ้างน าไปใช้
ประโยชน์ ท าซ้ า ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง เผยแพร่ในรูปแบบใดทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 
 

หมำยเหตุ : 
๑. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้งคัดค้าน

 การตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๒. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่ต่ าสุด แต่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

 คัดเลือกโดยรวมเป็นส าคัญ  
๓. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท างานร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ จะต้อง

 ได้รับความยินยอมจาก สสปน. ก่อน   
๔. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาทั้งก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการตัดสิน

 ของ สสปน. 
๕. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยได้รับความ

 ยินยอมจากหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการ 
 
 

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
ชื่อผู้ติดต่อ :  นางสาวอรุณวดี ลีวะนันทเวช ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 
 Email: Arunwadi_l@tceb.or.th โทรศัพท์ ๐๒ ๖๙๔ ๖๐๐๐ต่อ ๖๐๘๘ 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงกำร จัดอบรมหลักสูตร "มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน" (แบบ
ออนไลน์) 

 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 834,000  บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 14/05/2563 เป็นเงิน 868,773.75 บำท 
 

 รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร  
 3.1 ออกแบบและน าเสนอดีไซน์ และ Key Visual ของหลักสูตร 

“มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” เพ่ือน าเสนอเป็นสื่อ
ออนไลน์ 

 51,550 บำท 

 3.2 ออกแบบและจัดท าสื่อส่งเสริมการตลาดและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิตอล อย่างน้อย 3 ชิ้นงาน 

 71,000 บำท 

 3.3 พัฒนาและจัดเตรียมระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์  54,600 บำท 
 3.4 จัดหาวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ด้านการจัด

งานอย่างยั่งยืน โดยต้องเป็นวิทยากรที่ส าเร็จหลักสูตร 
Sustainable Event Professional Certificate (SEPC) 
หรือหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” ที่
ได้รับการอนุมัติจาก สสปน.แล้วเท่านั้น จ านวนอย่างน้อย 1 
คน 

 40,748 บำท 

 3.5 พัฒนาออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Full Production) พร้อมด้วยเอกสารประกอบการเรียน
การสอน (PowerPoint Presentation) และคู่มือการเรียน 
(Worksheet) ในรูปแบบดิจิตอล 

  225,028.75 บำท 

 3.6 ออกแบบและจัดท าวิดิทัศน์แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการ
จัดงานอย่างยั่งยืน แบบภาษาไทยพร้อมค าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ (English Subtitle) ที่มีความคมชัดระดับ HD 

 116,875 บำท 

 3.7 ออกแบบและจัดท าเอกสารแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการ
จัดงานอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิตอล อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน 

 31,137.50 บำท 
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 3.8 ค่าจัดท าประกาศนียบัตร 90 คน  21,017 บำท 
 3.9 ค่าจัดท าแบบประเมินผล  19,362.50 บำท 
 3.10 ค่าบริหารงาน  237,455 บำท 

4.  แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4.2 บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
 4.3     บริษัท คิริน เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จ ากัด 
 4.4 บริษัท บริษัท ออล ฟอร์ กู๊ด จ ากัด 
 
 
 

5. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นางสาวอรุณวดี ลีวะนันทเวช 
 


