คู่ฉบับ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนา
วิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการ
ประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวด
ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๕,๘๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้
กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ต้องเป็นบริษัท / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจออกแบบ
ก่อสร้าง ตกแต่งการจัดงาน ให้บริการด้านการจัดงานกิจกรรมแบบครบวงจร โดยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑

ล้านบาท
๑๒. ต้องมีประสบการณ์การดำเนินการจัดงาน หรือจัดกิจกรรม หรือจัดประชุม/สัมมนาในรูปแบบ
ออนไลน์ หรือแบบออนไลน์ผสมผสานออฟไลน์ หรือลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้ให้กับหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชน โดยให้ยื่นตัวอย่างผลงาน หรือสำเนาสัญญาอย่างน้อย ๒ ผลงาน ในมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อผลงาน
๑๓. ต้องนำเสนอแนวความคิด (Concept) ภาพลักษณ์หลัก (Key Visual) การจัดกิจกรรม ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการ ตามรายการที่ระบุใน
ขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมเหตุผลสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว
๑๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการฯ (SMEs) ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๕-๙ ต่อ ๔๖๐๕,๕๒๑๑ ในวันและเวลาราชการ หรือ
email : ajcharae@oic.or.th
ประกาศ ณ วันที่

๑๓

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล)
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
...........ร่าง
...........พิมพ์
...........ทาน

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔๑/๒๕๖๔
เลขที่ ........................
การจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการ
ประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๔
ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน"
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุม
สัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทำของ
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ต้องเป็นบริษัท / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ
ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งการจัดงาน ให้บริการด้านการจัดงานกิจกรรมแบบครบวงจร โดยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำ
กว่า ๑ ล้านบาท
๒.๑๓ ต้องมีประสบการณ์การดำเนินการจัดงาน หรือจัดกิจกรรม หรือจัดประชุม/สัมมนาใน
รูปแบบออนไลน์ หรือแบบออนไลน์ผสมผสานออฟไลน์ หรือลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้ให้กับ
หน่วยงานราชการหรือเอกชน โดยให้ยื่นตัวอย่างผลงาน หรือสำเนาสัญญาอย่างน้อย ๒ ผลงาน ในมูลค่าไม่น้อยกว่า
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อผลงาน
๒.๑๔ ต้องนำเสนอแนวความคิด (Concept) ภาพลักษณ์หลัก (Key Visual) การจัดกิจกรรม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการ ตามรายการที่
ระบุในขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมเหตุผลสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว
๒.๑๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการฯ (SMEs) ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(ถ้ามี)
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดงานให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และส่งมอบงานภายใน ๒๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่จัดงาน (๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่สำนักงานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์

อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ การจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการ
กิจกรรม (Organizer) งานปรุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐
ประกอบด้วย
- คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- ข้อเสนอโครงการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
- ข้อเสนอด้านบุคลากร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูก
ต้อง
๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากสำนักงาน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖.

การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้
แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง
เดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา
รพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำ
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๖

ขอกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
การจา งเหมาบริ การผูรั บจางดำเนินการบริ หารจัดการกิ จกรรม (Organizer)
งานประชุ มสัมมนาวิชาการด านการประกัน ภัย (Thailand Insurance Symposium 2021)
๑. ขอมูลเกี่ยวกับงานประชุมสัมมนาวิชาการดานการประกันภัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (Thailand
Insurance Symposium 2021)
วันทีจ่ ัดงานฯ : วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือ ตามวันและเวลาที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
เงิน งบประมาณ : ๑,๑๐๐,๐๐๐. บาท (หนึ ่งลานหนึ่ง แสนบาทถ วน) โดยเบิกจายเงินจาก งบประมาณ
สำนักงาน คปภ. ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
ราคากลาง : ๑,๒๐๕,๘๖๕. บาท (หนึ่งลานสองแสนหาพันแปดรอยหกสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
๒. หลักการและเหตุผล
สำนัก งานคณะกรรมการกำกับและสง เสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย (สำนัก งาน คปภ.) ในฐานะ
หนวยงานของรั ฐ มีหนาที่ ก ำกับดูแล สงเสริม และพัฒนาการประกอบธุ รกิจประกัน ภัยใหมีความมั่นคง และ
เสถียรภาพตามพระราชบัญ ญั ติคณะกรรมการกำกับและสงเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย และสนับสนุ นใหป ระชาชนทุกภาคสว นใชร ะบบ
ประกั นภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันภัย เพื่อสรางเสริมศักยภาพบุคลากรในระบบประกันภัยใหมีการ
พัฒนาความรู ดานการประกันภัย ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และเตรีย มความพรอ มของอุต สาหกรรม
ประกันภัย ในการรองรับ การเปลี่ย นแปลงในอนาคต ดัง นั้น เพื่อ เปน การสง เสริม และพัฒ นาองคความรู
ดา นการประกัน ภัยให กับ บุคลากรประกันภัย หน วยงานภาครั ฐ หนวยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน
ไดต ระหนัก ถึง ความสำคัญ ของการใชป ระโยชนจ ากประกั นภัย จึ งไดจั ด ใหมีง านประชุม สัมมนาวิชาการ
ดานการประกัน ภัยเปนประจำทุกป
ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดานการประกันภัย ประจำป
พ.ศ. ๒๕๖๔ (Thailand Insurance Symposium 2021) ในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ ซึ่ งในปนี้
จากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑ ๙ ( COVID-19) โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลอยูในความเสี่ยงต อการเกิ ดภาวะวิก ฤติด านสาธารณสุข เห็นไดจ ากจำนวน
ผูติด เชื ้อ รายใหมและผู ป วยที่เขารั บการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มจำนวนสูงขึ้น
อย างตอ เนื่อง สำนักงาน คปภ. จึงกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสัม มนาเปนการประชุมเสมือ นจริง (virtual
meeting) เพื่อใหผูเขาร วมการประชุมสั มมนามี ความปลอดภัยเปน ไปตามมาตรฐานสอดคลองกับแนวทางการ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อเสริมสร างความรูความเขาใจในเรื่องการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาธุร กิจประกันภัยในปจจุบันและอนาคตใหแกผูเ ข ารวม
ประชุมสัมมนา
๓.๒ เพือ่ ใหผูเขาร วมสัม มนาไดรับฟงการถายทอดประสบการณจากผูเชี่ย วชาญดานการประกันภัย
การบริหารความเสีย่ ง และสภาวการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมประกันภัย
๓.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมสัมมนากับวิทยากร และระหวางผูเขารวมสัมมนาดวยกัน
๓.๔ เพื่อนำองคความรูที่ไดไปพัฒนาระบบประกันภัย และประยุกตใชในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

๒
๔. คุณสมบัตขิ องผูย ื่นขอเสนอ
๔.๑ เปนผูม ีความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔.๔ ไมเปนบุ คคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ ขอเสนอหรือ ทำสั ญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิ บัติงานของผูประกอบการตามระเบี ยบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครื อข ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ ผู ทิ้งงานเป น หุ นส ว น ผู จัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบ ริหาร ผูม ีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๔.๖ มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะตองหามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลผูม ีอาชีพรับจางงานดังกลาว
๔.๘ ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเสนอ
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๔.๙ ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายืน่ ขอเสนอใหแกสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับ และสง เสริม การประกอบธุร กิจ ประกัน ภัย ณ วันยื่น ขอ เสนอ หรือ ไมเ ปน ผูก ระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการซือ้ หรือจางครั้งนี้
๔.๑๐ จะตองเปนผูเสนอราคากั บหนวยงานของรัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบีย นในระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก สของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอ มูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๔.๑๑ ตองเปนบริษัท/นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงคประกอบธุรกิ จออกแบบ
กอสราง ตกแตงการจัดงาน ใหบริการดานการจัดงานกิจกรรมแบบครบวงจร โดยตองมีทุนจดทะเบียนไมตำ่ กวา ๑
ลานบาท
๔.๑๒ ตองมี ประสบการณ การดำเนิ นการจัดงาน หรือจัดกิจกรรม หรือจัดประชุม/สัมมนาในรูปแบบ
ออนไลน หรือแบบออนไลนผสมผสานออฟไลน หรือลักษณะงานที่ใกลเคียงกับงานที่จัดจางในครั้งนี้ใหกับหนวยงาน
ราชการหรื อ เอกชน โดยให ยื่ นตั วอยางผลงาน หรื อ สำเนาสัญ ญาอย างน อ ย ๒ ผลงาน ในมู ลคาไม นอ ยกวา
๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ตอผลงาน
๔.๑๓ ตองนำเสนอแนวความคิด (Concept) ภาพลักษณหลัก (Key Visual) การจัดกิจกรรม ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธก ารประชุ มสัมมนา การบริหารจัดการ ตามรายการที่
ระบุในขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด พรอมเหตุผลสนับสนุนแนวความคิดดังกลาว
๔.๑๔ กรณี ผูยื่นขอเสนอเปน ผูป ระกอบการฯ (SMEs) ให แ นบสำเนาใบขึ้น ทะเบียนผู ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
๕. ขอบเขตการดำเนิ น งาน การบริ ห ารจั ด การกิจ กรรม (Organizer) งานประชุมสั ม มนาวิชาการด านการ
ประกันภัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (Thailand Insurance Symposium 2021) ซึ่ง มีผู เขารวมประชุม สัมมนา
online จำนวนไมนอยกวา ๑๕๐ คน ผูรบั จางจะตองดำเนินการดังตอไปนี้
๕.๑ การออกแบบรู ป แบบของงาน ให สอดคลอ งกับ แนวคิด ของงาน (Theme) โดยผูรับจาง
จะตอ งจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดานการประกันภัย ตามวัน เวลา สถานที่และวิธีก ารที่สำนักงาน คปภ.
กำหนด ซึ่งผูรับจางตองเสนอใหสำนักงาน คปภ. ดำเนิ นการเลือกสถานที่กอนวันประชุมสัมมนา ภายใน ๒๐ วั น
และจะตองดำเนินการ ดังนี้

-๓๑) เสนอแนวคิด Theme ชิ้นงานตางๆ เชน รูปแบบงาน ภาพประกอบ สื่อ ขอความ สคริปพิธกี ร
รวมไปถึ งบุค ลากร เช น พิ ธีก ร เจ า หนา ที่ ดู แ ลในงานต างๆ เป น ตน พรอ มจั ด ทำ Artwork และหรือ ภาพ
Perspective เพื่อเสนอใหสำนักงานพิจารณา โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการเปนดิจิทลั เพื่อให
มีรูป แบบทั นสมัยและน าสนใจสอดรับ กับการกา วเขาสู การเปน Smart OIC ก อนการดำเนินงานผลิตจริงใน
ขั้นตอนถัดไป
๒) ตอ งจัดเตรีย มเจา หน าที่ ดูแ ลโครงการตลอดทั้ งโครงการ (Project Management Team)
เจาหนาที่ออกแบบประสบการณ (Experience Designer) และเจาหนาที่ประสานงาน (Project Coordinator)
เพื่อความสมบูรณเรียบรอยของงาน
๓) ตองออกแบบ จัดเตรี ยมกิจกรรมพิธีเปดงาน ขัน้ ตอนพิธกี าร ไฮไลท คอมพิวเตอรกราฟฟค และ
ตอ งจัดทำภาพเคลื่อนไหว หรือ วีดีโอประกอบกิจกรรมพิธีเปด เชน Motion Graphic for Opening Scene
Gimmick ความยาวไมนอยกวา ๑๕ วินาที จำนวน ๑ ชิ้น และ Video Presentation ความยาวไมนอยกวา
๑๒๐ วินาที จำนวน ๑ ชิ้น
๕.๒ การลงทะเบียน
๑) จั ดเตรีย มระบบการลงทะเบีย น เพื่ อ ให ผู สนใจเข าร ว มงานสามารถลงทะเบีย นลว งหนา
(ออนไลน) โดยครอบคลุ มการดำเนินงาน ไดแก
• จัดทำภาพประชาสั มพันธและการเชิญ (Invitation link) สำหรับการลงทะเบียน พรอม
หนาเพจสำหรับการลงทะเบียนและขอ มูล เบื้องต น
• สามารถรายงานผลสถานะการลงทะเบียนล วงหนา (ออนไลน) ไดตลอดเวลา
๒) ดูแลและบริหารจัดการรายชื่อผูเขารวมงานที่ไดมีการแจงตอบรับ เขารวมงานลวงหนา รวมทัง้
จัดทำฐานขอมูลผูเ ขารวมงานทั้งหมด โดยภายหลังจากงานเสร็จสิ้นตองสรุปจำนวนผูเ ขารว มการประชุมออนไลน
ใหสำนักงาน คปภ.
๓) จัดเตรียมเจาหนา ทีด่ ูแ ลการลงทะเบีย นออนไลน สำหรับผูเขารวมงานและสื่อมวลชน โดย
ไมให เกิดปญหาความลาชาและอุปสรรคในการลงทะเบียน
๕.๓ การบริหารจัดการ (Operation)
เพื่อ ให การปฏิ บ ัติภ ารกิ จ สามารถดำเนิน ไปอยา งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและสำเร็จ ลุล วงไปดวยดี
ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับ ผิ ดชอบควบคุมบริห ารจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดานการประกันภัย ซึ่ง
จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากผูวาจางกอน โดยดำเนินการในขอบเขตดังตอไปนี้
๑) จัดหาพิธีกรดำเนินรายการที่สามารถพูดภาษาไทยและภาษาอั งกฤษได เปนอยางดี ซึ่งเปน ผูที่มี
ชือ่ เสี ย งในวงการบัน เทิงและสื่อสาร มวลชน มี ค วามเหมาะสม และมีป ระสบการณใ น
การเปนพิธีก รและผูดำเนินรายการในงานสัมมนา
๒) จัดหาและจัดสงของที่ระลึกสำหรับวิทยากรและผูน ำเสนอผลงาน จำนวนไมนอยกวา ๕ ชิ้น มูลคา
ของที่ระลึก รวมค าจัดสง (ถามี) ชิ้นละไมนอ ยกวา ๓,๕๐๐ บาท และโลรางวัล ผลงานไมนอ ยกวา ๓ รางวัล
(ดีเดน / ดี / ชมเชย ๑ รางวัล)
๓) จัดเตรียมของชำรวยสำหรับผูเขารวมงาน จำนวนไมนอยกวา ๑๕๐ ชิ้น มูลคาของที่ชำรวย รวม
คาจัดสง (ถามี) ชิน้ ละไมนอยกวา ๓๐๐ บาท
๔) จัดเตรียมของชำรวยใหกับสื่อมวลชน โดยมีจำนวนของชำรวยไมนอยกวา ๓๐ ชิ้น มูลคาของ
ชำรวยรวมคาจัดสง (ถามี) ไมนอยกวา ๓๐๐ บาท ตอชิ้น หรือตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
๕) ออกแบบและจัดทำการดเชิญอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูร ว มงานและสื่อมวลชน
๖) ดำเนินการจัดเตรียมภาพขาว เนื้อขาว เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ
๗) จัดหา ระบบ อุปกรณ และเจาหนาที่ควบคุมระบบ สำหรับงานประชุมสัมมนา ซึ่งประกอบไปดวย

๔
• ระบบออนไลนที่สามารถรองรับการประชุมหรือการเขารวมรับฟงจากบุคคลภายนอก
พรอมชองทางการสือ่ สารและการมีสว นรวม โดยสามารถรองรับไดไมนอยกวา ๑๕๐ users พรอมเจาหนาทีด่ ูแล
ระบบ ระบบถายทอดสด และอุปกรณอ่นื ๆ ที่จำเปน ซึ่งตองเปนอุปกรณชุดที่เหมาะกับการบันทึกการบรรยาย
หรื อ การเสวนา หรือ การสัมมนา หรือ กิจกรรมรูปแบบอื่นๆ พรอมดำเนินการถายทำ ตัดตอ หรือ ถายทอดสด
กิจกรรมที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เพื่อใหการประชุมสัมมนาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยตองดำเนินการใหมี
การทดสอบระบบเสมือ นการจั ดงานจริ ง กอนวันงานที่กำหนด เพื่อ ใหทาง สำนัก งาน คปภ. มั่นใจวาระบบ
ทั้ง หมดที่เกี่ยวของกั บโครงการ สามารถใหบริการไดจริง มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพในการใหบริการเป น
อยางดี
• ระบบการบันทึกภาพและเสียง ตองจัดเตรียมกลองบันทึ กภาพ พรอมชางภาพ อุปกรณ
บันทึ กเสี ยงพร อมเจาหนาที่บั นทึ กเสียง เพื่อ บัน ทึ กภาพบรรยากาศเปน ภาพนิ่ง ขนาด Full HD หรือ ดี ก วา
จำนวนไมนอยกวา ๒๐๐ ภาพและภาพเคลื่อนไหว บรรยากาศการจัดงาน การบรรยายและปาฐกถาพิเศษของ
วิทยากรทุก ทานในทุก ชว งการบรรยาย โดยจัดสงขอมูลในรูปแบบของไฟลดิจิทัลที่สามารถนำมาเป ดใชงานใน
ระบบ Window ได ใหแกสำนักงาน คปภ. ภายหลังการจัดงาน
• บริหารจัดการลำดับขั้นตอน เช นการสลับภาพ การถายทอด การนำเขาขอมูลตามที่
สำนักงานเห็นชอบ ดูแลภาพรวมและขัน้ ตอนตางๆ ตลอดงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ
๘) ตอ งออกแบบ และจั ดกิจกรรม ที่ท ำระหวางการบรรยายหรือการเสวนา เพื่อ กระตุนความ
สนใจของผูเขาชม เชน Live poll หรือ Live Chat หรือ กิจกรรมสราง engagement อื่นๆ รวมถึงจัดเตรียม
เจ าหนาที่ ดูแลการถามตอบ (chat moderator) สำหรับการบรรยาย หรือ การเสวนานาทุกชวง โดยใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับภาพลักษณของงาน ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
๙) อำนวยความสะดวกในการคัด กรอง โดยการประสานงานร วมกับ เจาของสถานที่ อยาง
เหมาะสม เปน ไปตามระเบี ย บข อ ปฏิ บั ติ ใ นยุ ค New Normal หรื อ ตามแนวทางที่ เจา ของสถานที่ กำหนด
จัดเตรียมอุปกรณปอ งกัน เชน Face shield หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลลางมือ รวมถึงจัดเตรียมสติ๊กเกอร
แสดงผลการวัดอุณหภูมิรางกายในวันงาน ติดแสดงตนสำหรับผูเขารวมงาน
๑๐) จัด เตรีย มบุคลากรที่ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการจัดงานใหเหมาะสมและ
เพียงพอในการประสานงาน ใหบริการ และอำนวยความสะดวกแก ผูที่เกีย่ วของเพื่อ ใหเกิดความเรียบรอยและ
ปลอดภัย
๑๑) ออกแบบและจัดทำแบบประเมินผลการประชุมสั มมนาพรอ มจัดทำสรุป ผลการประเมิน
ใหกับสำนักงาน คปภ.

๑๒) ดูแ ลและปรั บปรุง การดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ที่ส ำนักงานฯ เห็นควรให
ปรั บปรุง แกไข ใหเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายและสถานการณของแตละงาน
๑๓) การดำเนินการอื่นๆ ทีจ่ ำเปนระหวางงาน จนแลวเสร็จสมบูรณ โดยผูรับจางดำเนินการบริหาร
จัดการกิจกรรม (Organizer) จะตองเปน ผู รับผิ ดชอบคา ใชจายเรื่อ งค าใชจายในการบริหารจัดการดั งกลาว
ขางตน สวนสำนักงาน คปภ. จะเปนผูเลือกสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายอื่นนอกเหนือจาก
การจัดงาน เชน คาวิทยากร เปนตน

-๕๖. แนวทางการนำเสนอแบบและราคา
๖.๑ ดานการออกแบบรูปแบบของงาน ผูเสนองานตองนำเสนอรูปแบบและอุ ป กรณ ใหครบถวนใน
ประเด็น ดังนี้
๑) นำเสนอแนวคิดหลัก (Concept) ในการออกแบบงานรวมถึงเหตุผลสนับสนุนแนวความคิด
๒) ผังแมบทของงาน (Master Site Plan)
๓) รูปแบบ บริการตางๆ และสวนประกอบ ตางๆ ภายในงานทั้งหมด โดยระบุรายละเอียดของ
โครงสราง สวนประกอบตางๆ และอุปกรณ ใหครบถวนและชัดเจน
๔) ประวัติและผลงานของผูเ สนอผลงาน (Company Profile)
๕) แผนการดำเนินงาน / ตารางเวลา (Work Plan)
๖.๒ การเสนอราคา ใหระบุรายละเอียดประมาณการคาใชจายของทัง้ โครงการ ซึ่งครอบคลุมขอบเขตการ
ดำเนินงานขา งตนทั้งหมดอยางละเอียดและครบถวน
๑) การออกแบบรูปแบบงาน
๒) คาบริหารจัดการ (Onsite Operation) และคาดำเนินการอืน่ ๆ
ผูเ สนอราคาตองเสนอราคาโดยแยกแต ละกิ จ กรรม ทั้ ง นี้ ในกรณีที่ไมสามารถดำเนินกิ จกรรมหนึ่ง
กิจกรรมใดอันเนื่องจากเหตุปจจัยภายนอกอันไมอาจควบคุมได เชน สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป นตน ใหถือวาผูเสนอราคาไมเปนผูผิดสัญญา และสำนักงาน คปภ. ไมตอง
ชำระคาจางสำหรับกิจกรรมที่ไมไดดำเนินการนั้น
๗. แนวทางการพิจารณาคัดเลือก
ใชเกณฑราคาประกอบกับ เกณฑคุณ ภาพ โดยมีคะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งผูที่ ไดรั บการคัดเลือก
ไมจำเปนต องเป นผูที่เสนอราคาต่ำสุด เสมอไป โดยคณะกรรมการจัดจา ง จะพิ จ ารณาสิท ธิป ระโยชน สูงสุ ด
ที่สำนักงาน คปภ. จะไดรบั
หัวขอ
น้ำหนัก
หลักเกณฑ
๑.ราคา
รอยละ
๒๐
๒.คุณสมบัติ รอยละ
ของผูยนื่
๓๐
ขอเสนอ
๓.ขอเสนอ
โครงการ

รายละเอียด

ขอเสนอดานราคา
๒๐ คะแนน
ผลงานดานการจัดงาน
ใหกับหนวยงานราชการ
หรือ เอกชนในอดีต ๓๐
คะแนน
รอยละ ๓.๑ การนำเสนอ
๔๐ แผนการดำเนินงาน และ
รูปแบบพรอมตัวอยาง
๒๐ คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

ราคาต่ำสุด อันดับที่ ๑
ราคาต่ำ อันดับที่ ๒ เปนตนไป
ยื่นตัวอยางผลงานมากกวา ๓ ผลงาน
ยืน่ ตัวอยางผลงาน ๓ ผลงาน
ยืน่ ตัวอยางผลงาน ๒ ผลงาน ตาม TOR ขอ ๔.๑๒

๒๐ คะแนน
ระบบคำนวณ
๓๐ คะแนน
๒๕ คะแนน
๒๐ คะแนน

มีแผนการดำเนินงานตามขอกำหนด TOR และมีการ
นำเสนอรูปแบบและตัวอยางที่มีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน ตั้งแต ๓ ตัวอยางขึ้นไป และมีขอเสนอ
เพิ่มเติมที่เปนประโยชนกบั สำนักงาน
มีแผนการดำเนินงานตามขอกำหนด TOR และมีการ
นำเสนอรูปแบบและตัวอยางที่มีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน ๒ ตัวอยาง
มีแผนการดำเนินงานและรูปแบบพรอมตัวอยาง ตาม
ขอกำหนด TOR ขอ ๖.๑

๒๐ คะแนน

๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๓.๒ แนวคิดการ
ออกแบบ ๒๐ คะแนน

๔.ขอเสนอ
ดาน
บุคลากร

รอยละ จำนวนบุคลากร และ
๑๐ ทีมงาน ๑๐ คะแนน

มี Concept ที่ส ะท อ นให เห็น ทั้งความเป น Smart
OIC, ดิจทิ ัล และสุขภาพ
มี Concept ที่สะท อนใหเห็ นความเปน Smart OIC
และ ดิจิทัล หรือ สุขภาพ
ตามขอกำหนด TOR ข อ ๕.๑ (๑) โดยมี Concept
ที่ ส ะท อนภาพลั ก ษณ ของสำนั ก งาน คปภ. (Smart
OIC)
มีจำนวนบุคลากรและทีมงานเพิ่ มเติมจากที่ก ำหนด
ใน TOR มากกวา ๔ คน
มีจำนวนบุคลากรและทีมงานเพิ่มเติม จากที่กำหนด
ใน TOR มากกวา ๒ คน
ขอเสนอเปนไปตามที่กำหนดใน TOR ข อ ๕.๑ (๒) ,
๕.๒ (๓) , ๕.๓ (๑) (๗) (๘) (๑๐)

๒๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๘ คะแนน
๖ คะแนน

ทั้งนี้ การตีความและคำวินิจฉัยใดของคณะกรรมการจัดจาง ใหถอื เปนที่สดุ
๘. การสงมอบงาน
ผูรั บงานจะตองดำเนินการสงมอบสรุปผลการดำเนินงานภายใน ๒๐ วันทำการ นับ ถัดจากวันสุดท ายของ
การจัดงานตามขอบเขตของการดำเนิ นงานและรายละเอียดที่กำหนด ใน TOR พรอ มทัง้ รูปถายของงาน ไดแก
พิธเี ป ด ปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงาน การบรรยาย และภาพบรรยากาศงาน จำนวน ๓ ชุด ในลักษณะของ
เอกสาร และสงมอบไฟล เสียง ไฟลภาพ พรอมไฟลภาพเคลื่อนไหว (VDO) การบรรยายและการปาฐกถาพิเศษของ
วิทยากรทุกทาน ไฟล Artwork ไฟลดิจิทัล ไฟลฐานขอมูล และไฟลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บในรูปไฟลรปู แบบที่
สมบูรณพรอมใช งาน บรรจุในยูเอสบีแฟลชไดรฟ จำนวน ๓ ชุด รายงานสรุปจำนวนผูเขารวมการประชุมแบบ
ออนไลน โดยขอมูลประกอบดวย ชื่อ นามสกุล อีเมล หนวยงาน เปนอยางนอย ซึ่ งตองเปนขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ
จัดสงในรูปแบบของไฟล Excel ๑ ชุด และรายงานสรุป การประเมิ นผลการจัดงานจากผูเขารวมการประชุมใน
รูปแบบของเอกสาร จำนวน ๓ ชุดเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจรับและเบิกจายเงิน
๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน
กำหนดการชำระเงินคาจางผูรับจางดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนา
วิชาการด านการประกันภัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (Thailand Insurance Symposium 2021) จะชำระใหแก
ผูร ับจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดดำเนินการครบถวนตามสัญญา พรอมสงมอบงานโดยจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
ตามขอบเขตของการดำเนินงานและรายละเอียดที่กำหนดใน TOR และคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบรอยแลว
๑๑. เงื่อนไขอื่น
ตามหนังสื อ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอ ๔.๖ กรณีที่งานจางที่มิใช
งานกอสราง ที่มีสัญญาอายุไมเกิน ๖๐ วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดจางไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หนวยงานของรัฐ
ไมตองใหคูสัญญาจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๑๒. อัตราคาปรับ
หากผูรับงานไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผูวา จางยังมิไดบอก
เลิกสัญญา ผูรับงานจะตองชำระคาปรั บเปนรายวัน ใหแกผูวาจางเปนจำนวนเงิน รอยละ ๐.๑ ของวงเงินการ
จางนับ ถัดจากวั นที่ครบกำหนดเวลาแลวเสร็ จของงานตามสัญ ญาหรือวันที่ผูวาจ างไดข ยายเวลาทำงานให
จนถึงวันที่ทำงานแลวเสร็จจริง

-๗๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูที่ไ ดรับ การคั ดเลือ กให เ ปนผูรั บ จาง จะตอ งรั บ ประกันความชำรุดบกพรอ งของพัสดุที่สง มอบที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอ ยกวา ๑ เดื อ น นับถัดจากวันที่ ส ำนักงานได รับมอบพัส ดุ โดยผู รับจางตอ งรี บ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง
๑๔. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
๑๔.๑ ผูเ ขา รว มการประชุ ม สัม มนาได รับ ความรูค วามเขา ใจในเรือ่ งการประกัน ภัย การบริห าร
ความเสี่ยง และนวัตกรรมใหมๆ จากสภาวการณของธุรกิจประกันภัยในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
๑๔.๒ กอ ใหเกิดความรว มมือและความสัมพันธอันดีระหวางผูเขาร วมการประชุม สัมมนา สนับสนุน
ให เกิ ดการสรางเครือขายทางวิชาการในอนาคต
๑๔.๓ ผูเขา รว มการประชุม สัมมนาไดแ ลกเปลี่ ย นความรู และประสบการณ กับ ผู เ ชี่ย วชาญจาก
ทั้ง ในและตางประเทศ ทำให มีทศั นะและวิสัยทัศนที่ก วางขึน้ รวมทัง้ สามารถนำองคความรูที่ไดไปสงเสริมและ
พัฒนาระบบประกันภัยได
๑๕. ผูประสานงาน
กลุมวางแผนและวิชาการ ฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๓๙๙๙ ตอ ๔๖๒๐
ลงชือ่ ........................................... ผูเขียน TOR
(นางสาวอัจฉรา เอียวพันธ)
ผูเ ชี่ยวชาญพิเศษ

ลงชื่อ .............................................. ผูต รวจสอบ TOR
(นางสาวอรพรรณี โพธิ์แสง)
ผูอำนวยการกลุมงานพัฒนาและวิจัย

ลงชื่อ .......................................... ผูเสนอ TOR
ลงชือ่ ............................................... ผูเ ห็นชอบ TOR
(นายนิ รัตน ทรัพยทวีธรรม)
(นายชัยยุทธ มังศรี)
ผูอ ำนวยการฝายอาวุโส
ผูชว ยเลขาธิการ สายคุมครองสิทธิประโยชน
ฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ปฏิบัติงานแทนในฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

