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

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ 

_____________________ 
 

1. ชื่อโครงกำร : พัฒนาเส้นทางและจัดท าคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) 

2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม7 themes ไมซ์ในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

3. งบประมำณ 
วงเงิน 5,627,500 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเปน็ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานทุกประเภทไว้ด้วยแล้ว รหัสงบประมาณ 6-63MA01001 

4. หลักกำรและเหตุผล 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญจ านวนมากและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ (Business tourism) หรือธุรกิจไมซ์ (MICE) โดยเฉพาะในเมืองพัทยา อีกท้ังยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ 
สร้างขึ้น (Man-made Attraction) อาทิ สวนสนุก สวนน้ า ศูนย์การค้า สถานบันเทิง และการจัดงานกิจกรรม
พิเศษ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  
ยังได้พัฒนาและน าเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลายหลากและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มครอบครัว กลุ่มธุรกิจและการลงทุน
ระดับนานาชาติเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยวมากข้ึน 

การพัฒนาไมซ์ซิตี้ (MICE City) ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  
สามารถยกระดับเมืองให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การ
จัดประชุมองค์กรนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Preferred MICE Destination) และเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกแก่ผู้จัดงาน โดยการพัฒนาพ้ืนที่และเส้นทางในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 Theme โดยมีรายละเอียด จาก
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (Thailand 7 MICE 
Magnificent Themes) ว่านักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business tourism) หรือธุรกิจไมซ์ MICE มีพฤติกรรมที่
สนใจในกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. การผจญภัย (Exhilarating Adventures)  

2. กิจกรรมน าเสนออาหารไทยฯ (Culinary Journeys)  

3. กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ ์(CSR and Green Meetings)  
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4. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Fascinating History and Culture)  

5. การสร้างทีมเวิร์ค (Treasured Team Building)  

6. การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ (Lavish Luxury)  

7. กิจกรรมบรรยากาศชายหาด (Beach Bliss)  

 

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและทางธุรกิจให้กับพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งพัทยาเป็นหนึ่งในไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย ในการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ 
ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ที่สะท้อนจุดเด่นของพ้ืนที่ 

5.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ให้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย  

5.3 เพ่ือออกแบบเส้นทางกิจกรรมไมซ์ใหม่ ที่เป็นทางเลือกให้กับผู้จัดงานไมซ์ในการเลือกท ากิจกรรม ให้
เข้าใจ เห็นโอกาส และร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในพ้ืนที่ตาม 7 รูปแบบกิจกรรมไมซ์ 
(Thailand 7 MICE Magnificent Themes)  

6. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน :  

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องท าความเข้าใจรูปแบบกิจกรรม Incentive จากรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) อัน

ประกอบด้วย ดังนี้ 

(1) การผจญภัย (Exhilarating Adventures)  
(2) กิจกรรมน าเสนออาหารไทยฯ (Culinary Journeys) 
(3) กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ (CSR and Green Meetings) 
(4) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Fascinating History and Culture) 
(5) การสร้างทีมเวิร์ค (Treasured Team Building) 
(6) การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ (Lavish Luxury) 
(7) กิจกรรมบรรยากาศชายหาด (Beach Bliss) 
(8) กิจกรรมบรรยากาศชายหาด (Beach Bliss) 

เพ่ือคัดเลือกสถานที่ที่มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรม Incentive (Thailand 7 MICE  
Magnificent Themes) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางมายังพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อี 
อีซี) 
6.2 ผู้รับจ้างจะต้องคัดเลือกสถานที่ที่มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรม Incentive (Thailand 7 
MICE Magnificent Themes) ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อันประกอบด้วย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง  
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 6.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดกิจกรรม Workshop ขึ้นหรือ ใช้รูปแบบของ Workshop Conference 

Online กรณียังมีการระบาดของ Covid -19 อยู่ โดยการเชิญกลุ่มเป้าหมาย อาทิ หอการค้า สมาคม

ท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ จากจังหวัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

เพ่ือร่วมกันหาความเหมาะสมของสถานที่และกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม ส าหรับน ามาจัดท า

เป็นเส้นทางกิจกรรม Incentive  

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องน าผลส าเร็จจากการจัดกิจกรรม ในข้อ 6.3 มาจัดท าเป็นคู่มือวางแผนกิจกรรม

เส้นทางการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ) 

จ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้หลักคือ ผู้จัดการประชุม (Meeting 

Planner) ผู้จัดงาน (Organizer) บริษัท (Corporate) ทั้งในและต่างประเทศ  

6.5 ผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอรูปแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางแก่

กลุ่มเป้าหมายจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ ทีเ่ป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเดินทาง

มายังพ้ืนที่ EEC อาทิ การประชาสัมพันธ์ออกบูธผ่านงานอีเวนท์ การน าพากลุ่มเป้าหมายลงพ้ืนที่

สัมผัสเส้นทาง เป็นต้น หรือจัดท าเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางและสถานทีผ่่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

แทน กรณียังมีการระบาดของ Covid -19 อยู่ 

6.6 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบคู่มือวางแผนกิจกรรมเส้นทาง Incentive ทั้งในรูปแบบ Hard Copy และ 
Digital Format รวมถึงภาพถ่ายต่างๆ ให้แก่ สสปน. และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สสปน.  

 
7.   คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง  

มาตรา 64 ภายใต้บังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ จัดจ้างของ

หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 106 

วรรคสาม 

(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109 

(6) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด ใน 

ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 



TOR โครงการพฒันาเส้นทางและจดัท าคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ในเขตพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) Page 4 

 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
สสปน. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา 

(Price Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลัก

ด้านราคา น้ าหนักร้อยละ 40 และตวัแปรหลักด้านคุณภาพ น้ าหนักร้อยละ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน วิธีกำรและประสบกำรณ์ หรือกรณีศึกษำ 
พิจารณาถึงการแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ
การตลาดที่น าเสนอ การน าเสนอผลงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

20 
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ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง หรือการน าเสนอกรณีศึกษาที่น ามาอ้างอิง
เพ่ือยืนยันความเข้าใจในงาน 

ตัวแปรรองที่ 2 กำรส ำรวจข้อมูลและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
พิจารณาจากการน าเสนอแนวทางการส ารวจข้อมูล และวิธีการลงพ้ืนที่
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายและชุมชน รวมถึงการค านึงถึง
ความยั่งยืนในการพัฒนาโครงการร่วมกับ สสปน. 

20 

ตัวแปรรองที่ 3 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ 
พิจารณาจากการแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ MICE ของ
คณะท างาน 

20 

ตัวแปรรองที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ 
พิจารณาจากรูปแบบสื่อที่น่าสนใจ ใช้ได้จริง  

20 

ตัวแปรรองที่ 5 คุณสมบัติส ำคัญของบุคลำกร 
พิจารณาจากความพร้อมของบริษัท อันได้แก่ ประสบการณ์การท างานที่
ผ่ านมาของบริษัท คุณสมบัติของคณะท างาน โดยจะต้องมีผู้ที่มี
ประสบการณ์และความช านาญในงานทั้งสามส่วน สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเส้นทางไมซ ์

20 

รวม 100 

ขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ มีดังต่อไปนี้ 

8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิค ตามท่ีก าหนดไว้ใน TOR โดยต้องน าเสนอข้อมูลการด าเนิน 
     โครงการอย่างละเอียด พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความ\ 
     เข้าใจและเห็นภาพรวมตามแผนการด าเนินงานมากที่สุด  
8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวม ตัวแปรที่ 2  การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค ตั้งแต่ 70  
     คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 
8.3 สสปน. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด 
     เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 83 (2)) 
8.4 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดจาก 
     เกณฑ์ท่ีมีน้ าหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หากด าเนินการแล้วไม่อาจชี้ 
     ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อ 
     จัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 

 
9.  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

150 วัน นับถัดจากวันที่ท าสัญญา 
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10. กำรส่งมอบงำน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้ สสปน. ผ่านคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดของการส่งมอบงาน วันที่ส่งมอบรายงาน 
ครั้งที ่1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย 
- กรอบแนวคิด / แนวทางการคัดเลือกกิจกรรม 7 Themes 
รวมถึงการออกแบบเส้นทางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ EEC และ
พ้ืนที่เชื่อมโยง 
- แผนการคัดเลือกพ้ืนที่สถานที่และเส้นทางในพ้ืนที่ EEC  
- แผนการจัดกิจกรรม Workshop  
- รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะวางแผนผลิต 
- แผนรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์
เส้นทางแก่กลุ่มเป้าหมายจาก 3 ประเทศ 
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (words) และfile น าเสนอ (powerpoint) 
บันทึกลงใน thumb drive หรือ hard disk drive จ านวน 5 
ชุด 
 
ครั้งที่  2. รายงานผลการด าเนินงานระยะที่ 1 ประกอบด้วย 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม workshop  
- สรุปผลการคัดเลือก และออกแบบเส้นทางกิจกรรม 7 
Themes ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ EEC และพ้ืนที่เชื่อมโยง ส าหรับ
น ามาจัดท าเป็นคู่มือ 
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (words) และfile น าเสนอ (powerpoint) 
บันทึกลงใน thumb drive หรือ hard disk drive จ านวน 5 
ชุด 
 
ครั้งที่  3. รายงานผลการด าเนินงานระยะที่ 2 ประกอบด้วย 
- คู่มือวางแผนกิจกรรมการตลาดเส้นทาง Incentive ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ) 
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ภาษาจ านวนรวมกัน 2,000 ชุด และ 
สื่อ digital ที่เข้าถึงด้วยระบบสาธารณะ เช่น e-book/ QR 
code download/ pdf 

ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ท าสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันที่ท าสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 120 วัน นับถัดจาก
วันที่ท าสัญญา 
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ครั้งที่  4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย 
- รายงานที่รวบรวมรายงานเบื้องต้น รายงานผลระยะที่ 1-2 
และสรุปผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
เส้นทางแก่กลุ่มเป้าหมายจาก 3 ประเทศ 

ภายใน 150 วัน นับถัดจาก
วันที่ท าสัญญา 

 
11. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 

11.1 งวดที่ 1 : ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
 ครั้งที ่1 เสร็จสิ้น  ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับ 
เห็นชอบและได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

11.2 งวดที่ 2 : ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
 ครั้งที ่2 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับ\ 
เห็นชอบและได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

11.3 งวดที่ 3 : ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ งาน 
       ครั้งที ่3 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับ 
       เห็นชอบและได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 
11.4 งวดที่ 4 : ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายเงินอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ งาน 
       ครั้งที ่4 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างจะพิจารณาจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับ 
       เห็นชอบและได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 

 

12.  หลักประกันสัญญำ 

ผู้รับจ้างต้องวางเงินหลักประกันสัญญาไว้กับทางผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของราคาซื้อหรือ

จ้าง 

 

13. อำกรแสตมป์ 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดอากรแสตมป์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการ

จ้างทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ต่อ ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท 
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14. อัตรำค่ำปรับ 
สสปน. ก าหนดเงื่อนไขในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ในขอบเขตงาน 

โดยจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 

บาท 

 

15. กำรยกเลิก 
สสปน. สงวนสิทธิยกเลิกการจัดซื้อจัดหา การจ้าง หรือสัญญาได้ในกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้าง

ท างานตามขอบเขตงานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดล่าช้าจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือการรับงาน

ดังกล่าวไร้ประโยชน์ ไม่มีความสามารถท่ีจะด าเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาให้มีคุณภาพและแล้วเสร็จ

ตามก าหนด สสปน.จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดข้ึนกับผู้รับจ้าง และหากกรณีดังกล่าวท าให้ สสปน.เกิด

ความเสียหาย  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สสปน.ด้วย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 

16. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสำร 
เอกสาร/ข้อมูล/ชิ้นงาน/ฐานข้อมูลและ/หรือซอฟแวร์และสิ่งอ่ืนใด ที่เป็นผลของการด าเนินงานจาก

โครงการนี้ งานที่ด าเนินการแล้วทุกชิ้นงานรวมทั้งที่ส่งมอบและท่ียังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สสปน. 

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ สสปน.และ สสปน. มีสิทธิ์ที่จะน าบางส่วนหรือทั้งหมดของ

ชิ้นงานไปเผยแพร่หรือท าซ้ าใหม่ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นไปเผยแพร่หรือท าซ้ าใหม่ได้ 

 

17. ข้อสงวนสิทธิ์ 
สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้รับจ้างครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

หรือเงื่อนไขที่ก าหนด หรือเมื่อ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อทางส านักงานเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกสอบราคาที่เกิดข้ึนจาก

การนี้ เป็นค่าจ่ายของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกโดยผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น 

 

18. กำรจ้ำงช่วง 

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง

ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
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บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง

จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้

รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่

ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน

การบอกเลิกสัญญา 

 

หมำยเหตุ : 

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

2. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่เลือกผู้เสนอราคาที่ต่ าสุด แต่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือกโดยรวมเป็นส าคัญ  

3. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท างานร่วมกับ สสปน. โดยก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ 
จะต้องได้รับความยินยอมจาก สสปน. ก่อน   

4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาทั้งก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการตัดสิน
ของ สสปน. 

5. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยได้รับความ
ยินยอมจากหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ด 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 พัฒนาเส้นทางและจัดท าคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ในเขตพ้ืนที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 
 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภูมิภาคกลางและภาค

ตะวันออก 
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
5,627,500 บำท 

3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 17 เมษายน 2563 เป็นเงิน 5,540,816.66   บำท 
 

  
รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร  

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการท าความเข้าใจและศึกษารูปแบบกิจกรรม 
Incentive จากรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (Thailand 
7 MICE Magnificent Themes) เพ่ือน ามาสู่การ
คัดเลือกสถานที่ที่มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรม 
Incentive (7 Themes) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เดินทาง
มายังพ้ืนที ่EEC 

 

403,033.33 

 
 
 
 
 
 

บำท 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)          
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพ่ือน าเสนอรูปแบบและ
ด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือคัดเลือกสถานที่ที่มีความ
พร้อมในการรองรับกิจกรรม Incentive (Thailand 7 
MICE Magnificent Themes)  ใ น พ้ื น ที่ ที่ EEC อั น
ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง  

 
 
 
 
 

791,800 

 
 
 
 
 

บำท 
 3.3 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพ่ือน าเสนอรูปแบบและ

ด าเนินการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม Workshop ขึ้น
หรือน าเสนอรูปแบบ Workshop ที่เหมาะสม กรณียังมี
การระบาดของ Covid -19 อยู่ 

 

1,209,100 

 
 
 

บำท 
 3.4 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพ่ือน าเสนอและด าเนินการ

บริหารจัดการรูปแบบการจัดท าคู่มือวางแผนกิจกรรม
เส้นทางการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ) จ านวน
รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม โดยผู้รับจ้างสามารถ
ออกแบบคู่มือวางแผนกิจกรรมเส้นทางในรูปแบบอื่นๆ 
นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ภาษาเสริมได้ โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้หลักคือ ผู้จัดการประชุม (Meeting 
Planner) ผู้จัดงาน (Organizer) บริษัท (Corporate) ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 

554,616.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บำท 
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3.5 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพ่ือน าเสนอรูปแบบและ
ด าเนินการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางแก่กลุ่มเป้าหมายจากต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ ที่เป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายที่
สนใจเดินทางมายังพ้ืนที่ EEC อาทิ การประชาสัมพันธ์
ออกบูธผ่านงานอีเวนท์ การน าพากลุ่มเป้าหมายลงพ้ืนที่
สัมผัส เส้นทาง เป็นต้น หรือน า เสนอรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางและสถานที่ผ่านช่องทางอ่ืนแทน 
กรณียังมีการระบาดของ Covid -19 อยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,403,933.33 

 
 
 
 
 
 
 
 

บำท 
 3.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท ารายงานสรุปโครงการ ใน

รู ป แบบ  Hard Copy และ  Digital Format ร วมถึ ง
ภาพถ่ายต่างๆ 

 

178,333.33 

 
 
 บำท 

  
  
4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 บริษัท เวอติโก้เทค จ ากัด 
 4.2 บริษัท T PLUS TRAVEL จ ากัด 
 4.3 บริษัท นะโม คิดดี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
   

 

5. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นายนิยม อิงคสุรวัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภูมิภาคกลางและ

ตะวันออก 
  

 
 


