
ประกาศสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

เร่ือง ประกวดราคาจางดําเนินกิจกรรม MICE PAVILION ภายใตโครงการ Thailand Domestic MICE Trade

Show (MICEMART) ในงาน Thailand HR TECH Conference Exposition ๒๐๒๐ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคา

จางดําเนินกิจกรรม MICE PAVILION ภายใตโครงการ Thailand Domestic MICE Trade Show (MICEMART) ใน

งาน Thailand HR TECH Conference Exposition ๒๐๒๐ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา

กลางของงานจางในการประกวดราคาคร้ังนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๑๐๑,๔๘๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่รอย

แปดสิบบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๘

มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.businesseventsthailand.com หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๑-๘๒๗-๐๘๒๗ ในวันและเวลาราชการ

                   การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ทาง สสปน. จะพิจารณาจากขอเสนอทางเทคนิคที่ทางบริษัทไดยื่น
เขามาทางระบบ e gp และผูสนใจตองเตรียมเขารวมนําเสนอขอเสนอทางดานเทคนิคและรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้
การนัดหมายนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคอาจเปนการนําเสนอผานโปรแกรม Zoom Meeting และ/หรือ เขามานํา
เสนอท่ีสํานักงาน ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยเวลาจะแจงใหทราบอีกคร้ังในภายหลังทางอีเมลผูประสานงาน
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล niyom_i@tceb.or.th ,

pratch_p@tceb.or.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยสํานักงานสง

เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)จะช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.businesseventsthailand.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวจิตนันท เตชะศรินทร)

ผูอํานวยการฝายบริหาร

ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. สสปน.

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



TOR ข้อก ำหนดงำน (TERM OF REFERENCE) ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป (e-Bidding) โครงกำร Thailand Domestic MICE Trade Show (MICEMART) 
 Page 1 

 

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

โครงกำร Thailand Domestic MICE Trade Show (MICEMART) 

_____________________ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ Thailand Domestic MICE Trade Show (MICEMART) 

2. ชื่อกิจกรรม : MICE PAVILION  

3. งบประมาณ : 
วงเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว รหัสงบประมาณ : 2-63MA07001 

4. วัตถุประสงค์ : 

4.1 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มากยิ่งข้ึน  

ใช้กลไกไมซ์เป็นเครื่องมือให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ 

4.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

4.3 เพ่ือสร้างการรับรู้และแนะน าองค์กรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และพันธกิจของ สสปน. 
 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน :  

     5.1 ผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการ Thailand Domestic MICE Trade Show 

(MICEMART) ที่สอดคล้องกับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

สสปน. ภายในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2020 และน าเสนอแผนการ

ด าเนินงานส ารองในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการออกแบบ น าเสนอ จัดท าเนื้อหา ติดตั้งและรื้อถอน บูธประชาสัมพันธ์ 

องค์กร ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ขนาด 8 x 12.5 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. จ านวน 1 คูหาใหญ่ 

(PAVILION) โดยต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  

5.2.1 พ้ืนที่น าเสนอภาพลักษณ์องค์กรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และพันธกิจของ สสปน. รวม

 ถึงน าเสนอโครงการต่าง ๆ หรือกิจกรรมทางการตลาดของ สสปน. ประกอบด้วย  

(1) โครงการ 7 MICE Magnificent Themes และ/หรือ ไมซ์เพ่ือชุมชน 

(2) โครงการ Thailand MICE Connect 

(3) โครงการ TMVS & AMVS 
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(4) หรือโครงการ / กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ที ่สสปน. เห็นควรน ามาโปรโมตหรือ

ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม 

5.2.2 พื้นท่ีเจรจาธุรกิจ ตามจ านวนขององคก์รท่ีเขา้ร่วมซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 20 คูหายอ่ย 
โดยค านึงถึงมาตราการความปลอดภยัจภายใตป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม
แนวทางปฎิบติัดา้นความปลอดภยั กรณีโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

5.2.3 พ้ืนที่ท ากิจกรรม หรือ การสาธิต (Demonstration) 

5.2.4 จุดลงทะเบียนหรือเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานที่คูหา 

5.2.5 พ้ืนที่เก็บของ (Storage) 

5.2.6 พ้ืนที่จัดวางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลของ สสปน.  

5.2.7 จัดหาระบบ Wifi ครอบคลุมในบริเวณคูหา 

5.2.8 ควรเป็นดีไซน์เปิด โปร่ง ไม่ทึบ สามารถมองเห็นได้จากทุกมุม 

5.2.9 จัดหาเคาท์เตอร์เพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์องค์กร  

5.2.10จัดหาทีวี LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 42 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง  

5.2.11จัดหาที่ใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ Sales kits     

5.2.12ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานและด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ         

       อุตสาหกรรมไมซ์จากฐานข้อมูล สสปน. และ/หรือ เครือข่าย เพ่ือออกคูหาย่อยภายใน  

       คูหาใหญ่ (PAVILION) โดยใช้เงื่อนไขการคัดเลือกและการเห็นชอบของ สสปน.  

       จ านวนไม่น้อยกว่า  20 คูหาย่อย โดยมาจากภาค ีและ/หรือ ภูมิภาคต่างๆ  

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรม Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ที่
ได้รับการคัดเลือกจากข้อ 5.2.12 หรือ บริษัท DMC / Travel Agent ที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) สมาคมท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ 
(สทน.) สมาคมสมาพันธ์ธุรกิท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) รวมถึงสมาชิกของสมาคม
โรงแรมไทย (THA) สมาคมส่เสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) (TICA) กับองค์กรภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจ
ภายในงาน เพ่ือสร้างโอกาสการต่อยอดการจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยด าเนินการเป็นระยะเวลา 2 วัน และ/
หรือตลอดระยะเวลางาน THAILAND HR TECH 
5.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพิธีเปิดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณพ้ืนที่บูธ และเชิญกลุ่มเป้าหมายและพันธมิตรของ สส
ปน. ร่วมกิจกรรม 
5.5 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการฯ ควบคู่ไปกับการท าประชาสัมพันธ์

ร่วมกับงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2020 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือ

สร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

5.5.1    เชิญนักข่าวสื่อมวลชนในประเทศ (Local Press Conference) สายไมซ์ สายเศรษฐกิจ และ 
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สายท่องเที่ยว ทั้ง Online & Offline จ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 20 ราย ณ สถานที่จัดงาน 

 รวมถึงจัดเตรียมอาหารว่างและของที่ระลึกส าหรับสื่อมวลชนอย่างเพียงพอ 

5.5.2 ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ สสปน. เพื่อลงสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หรือ     

     วิทยุ โดยจัดท าเป็น Scoop สัมภาษณ์ จ านวนอย่างน้อย 4 รายการ 

5.6 ประสานและบริหารงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ สสปน.และ   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมเอกสาร จัดการสถานที่ เจ้าหน้าที่ด าเนินการ เป็นต้น 

5.7 จัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าคูหาเพ่ือให้ข้อมูลและแนะน ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในคูหาตลอดการจัดงาน (MC /  

pretty) จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  

5.8 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถขนส่งเพ่ือรับ-ส่ง คืนเอกสารประชาสัมพันธ์ของ สสปน. ส าหรับใช้ในการ  

ประชาสัมพันธ์ 

5.9 จัดหาช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ส าหรับเก็บภาพกจิกรรมภายในบูธ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

5.10ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 

ภายในระยะเวลา  150 วัน นับถัดจากวันที่ท าสัญญา 
 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ : 
สสปน. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price 

Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้านราคา 

น้ าหนักร้อยละ 40 และตัวแปรหลักด้านคุณภาพ น้ าหนักร้อยละ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 
ส ำนักง่ำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร เลือกตัวแปร 2 แปร 

น้ ำหนัก
คะแนน 

ตัวแปรที่ 1 กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ 40 
ตัวแปรที่ 2 กำรพิจำรณำด้ำนคณุภำพ : ข้อเสนอด้ำนเทคนิค 60 

 รวม 100 
 

ตัวแปรที่ 2  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม 100 คะแนน    

ตัวแปรรอง กำรพิจำรณำ 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ตัวแปรรองที่ 1 การวางแผนการด าเนนิงาน 
พิจารณาตามความเพียงพอของบุคลากร แผนการด าเนินงาน รวมถึง
ความสามารถในการน าเสนอผลงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

10 

ตัวแปรรองที่ 2 รูปแบบ และการออกแบบการใช้พื้นที่ และรูปแบบคูหานิทรรศการ (Design)   30 
ตัวแปรรองที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารเนื้อหาจัดแสดง การ

ผสมผสานแนวคิดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และ การ
ค านึงถึงเรื่อง Sustainability ตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่ทั่วโลกให้ความสนใจมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบก่อสร้าง และตกแต่งคูหานิทรรศการเพิ่มเติม 

30 

ตัวแปรรองที่ 4 ประโยชน์ใชส้อย (Booth Functions) การจัดสรรพืน้ที่เพื่อรองรับงานระบบ
และสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการตกแต่งและงานที่เก่ียวเนื่องกับการ
ให้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการภายในคูหานิทรรศการที่เปน็ประโยชน์และ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

20 

ตัวแปรรองที่ 5 มีเครือข่ายและ/หรือ คู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการจัดสร้าง ตกแต่ง 
และบริหารจัดการคูหานิทรรศการนานาชาติและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ประเทศกลุ่มเป้าหมาย   

10 

รวม 100 

ขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ มีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR โดยต้องน าเสนอข้อมูล
การด าเนินโครงการอย่างละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีความเข้าใจและเห็นภาพรวมตามแผนการด าเนินงานมากที่สุด  

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ 2  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค 
ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 
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3. สสปน. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนน
รวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 
83 (2)) 

4. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน
สูงสุดจากเกณฑ์ที่มีน้ าหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หาก
ด าเนินการแล้วไม่อาจชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดใน
ล าดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 

8. การส่งมอบงาน  

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานทั้งหมด ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่สั่งซื้อสั่งจ้างหรือวันที่ท า
สัญญา  
รายละเอียดของรายงาน วันที่ส่งมอบรายงาน ลักษณะของรายงาน 
ครั้งที1่. รายงานแผนการเตรียมการ
ด าเนินโครงการ Thailand Domestic 

MICE Trade Show (MICE Mart) 
 
 
 
 
ครั้งที2่. รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการThailand Domestic MICE 
Trade Show (MICE Mart) 
 
 

ภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันที่ท าสัญญา 
 
 
 
 
 
ภายใน 150 วัน นับถัด
จากวันที่ท าสัญญา 
 
 
 
 

รายงานส่งมอบงานในรูปแบบ 
file น าเสนอ (power point) 
บันทึกลงใน thumb drive 
หรือ hard disk drive จ านวน 
5 ชุด 
 
 
รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
(words) หรือ file น าเสนอ 
(power point) บันทึกลงใน 
thumb drive หรือ hard disk 
drive จ านวน 5 ชุด 

 
9. เงื่อนไขการช าระเงิน : 

งวดที่ 1 : ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้ง
 ที่ 1 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบ
 และได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

งวดที่ 2 : ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครัง้ 
ที่ 2 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและ

 ได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 
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10. ค่าปรับ : 

สสปน. ก าหนดเงื่อนไขในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ในขอบเขตงาน 

โดยจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ จนกว่าผู้รับจ้างจะส่ง

มอบงานแก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้น 

     11. หลักประกันสัญญา :  
        ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาซื้อ
 หรือจ้าง  
 

     12. อากรแสตมป์ : 
          ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับ  

การจ้างทุกจ้านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ต่อ ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท 
 

13. การยกเลิก : 
ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจ้าง หรือสัญญาได้ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้าง

 ท างานตามขอบเขตงานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดล่าช้า จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือการรับ

 งานดังกล่าวไร้ประโยชน์ ไม่มีความสามารถที่จะด าเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพ

 และแล้วเสร็จตามก าหนด ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง และหากกรณีดัง

 กล่าวท าให้ ผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหาย  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ  ผู้ว่า

 จ้างด้วยโดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น 

14. กรรมสิทธิ์ : 

เอกสาร/ข้อมูล/ชิ้นงาน/ฐานข้อมูลและ/หรือซอฟแวร์และสิ่งอ่ืนใด ที่เป็นผลของการด าเนินงานจาก

โครงการนี้ งานที่ด าเนินการแล้วทุกชิ้นงานรวมทั้งที่ส่งมอบและท่ียังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ 

สสปน. ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ สสปน.และ สสปน. มีสิทธท์ี่จะน าบางส่วน

หรือทั้งหมดของชิ้นงานไปเผยแพร่หรือท าซ้ าใหม่ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นไปเผยแพร่หรือท าซ้ า

ใหม่ได้ 

15. การจ้างช่วง 

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง

ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่

บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง

จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้

รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
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กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่

ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน

การบอกเลิกสัญญา 

 

หมำยเหตุ : 

1. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้ง
คัดค้านการตัดสินของ สสปน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

2. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่ต่ าสุด แต่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกโดยรวมเป็นส าคัญ  

3. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท างานร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจาก สสปน. ก่อน   

4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาทั้งก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการตัดสิน
ของ สสปน. 

5. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยได้รับ        
ความยินยอมจากหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการ 

 

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ชื่อผู้ติดต่อ :  1. นายนิยม อิงคสุรวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาค 
                        ภาคกลางและภาคตะวันออก Email: niyom_i@tceb.or.th โทรศัพท์ 02 694 6052 

2. นายปราชญ์ พัธโนทัย เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก Email: pratch_p@tceb.or.th โทรศัพท์ 084-
096-2196 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงกำร โครงการ Thailand Domestic MICE Trade Show (MICE Mart) 
 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภูมิภาคกลางและ

ตะวันออก 
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 30 เม.ย. 2563 เป็นเงิน 2,101,480.00   บำท 
 

  
รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร  

 3.1 ค่าด าเนินการออกแบบ น าเสนอ จัดท าเนื้อหา ติดตั้งและ
รื้อถอน บูธประชาสัมพันธ์องค์กรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
ขนาด 8 x 12.5 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. 
จ านวน 1 บูธ 

 

909,500 

 
 
 

บำท 
 3.2 ค่าประสานงานและด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์จากฐานข้อมูล สสปน. และ
เครือข่าย เพื่อออกคูหาภายในบูธของโครงการ โดยใช้
เงื่อนไขการคัดเลือกและการเห็นชอบของ สสปน. จ านวน
ไม่น้อยกว่า 20 ราย 

 

110,566.67 

 
 
 
 
 

บำท 
 3.3 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม Business Matching ระหว่าง

ผู้ประกอบการไมซ์ บริษัท DMC / Travel Agent หรือผู้
ที่สนใจภายในงาน เป็นระยะเวลา 2 วัน 

 

215,783.33 

 
 

บำท 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)          
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 3.4 ค่าจัดพิธีเปิดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณพ้ืนที่บูธ                     
          117,700.00 

บำท 

 3.5 ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ (อาทิ เชญนักข่าว อาหารว่าง 
ของที่ระลึก สกู๊ปสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 
354,883.33 

 
บำท 

 3.6 ค่าบริหารจัดการ (อาทิ การจัดการสถานที่ ค่าจนท. ประ
จ าบูธ รถขนของ จัดเตีรยมเอกสาร ค่าจนท.ประสานงาน 
ช่างภาพ  

 

       330,630.00 

 
 

บำท 
  3.7 ค่าประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานสรุป          62,416.67 บำท 
4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 บริษmั เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน)  
 4.2 บริษัท ซีทีจ2ี002 จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 4.3 บริษัท กิดดี้ คิปเปอร์ ครีเอทีฟ โปรดักชั่นส์ จ ากัด 
   
 

5. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นายนิยม อิงคสุรวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภูมิภาคกลางและ

ตะวันออก 
  
 
 


