
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  การจัดจ�างก
อสร�างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด�านการเงินประจําป� 2563 จํานวน 4 งาน 

  

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ#ายสื่อสารและภาพลักษณ+องค+กร บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย
อม  

 

 3.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  1,700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค
าเพ่ิมแล�ว)  

 

   4.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ+  2563                                                                                                                             

    เป;นเงิน  2,147,613.05 บาท (รวมภาษีมลูค
าเพ่ิมแล�ว) 

 

 

 5.แหล�งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท เชียงใหม
จัดการประชุมและแสดงสินค�า จํากัด 

               5.2  บริษัท จุลสิตสุ+ จํากัด 

  

 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู�อํานวยการอาวุโสฝ#ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นางสาวพูลสิริ   จันทร+เสวี  ผู�อํานวยการฝ#ายสื่อสารและภาพลักษณ+องค+กร 

                6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ+ ผู�ช
วยผู�อํานวยการฝ#ายบริหารงานกลาง 

 

 

 

 



ขอบเขตการดําเนินงาน 
1   ออกแบบบูธและรูปแบบกิจกรรม ท้ัง 4 ครั้ง ดังน้ี 

-    คร้ังท่ี 1 งานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งท่ี 20 (Money Expo 2020)  
Theme Wealth Being ชีวิตท่ีมั่งค่ังอยู�ดีมีสุข (พ้ืนท่ีขนาดประมาณ 100 -115 ตรม.)  

- คร้ังท่ี 2 งาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งท่ี 4  
Theme Iconic City...นครแห�งการลงทุน (พ้ืนท่ีขนาดประมาณ 10-20 ตรม.) 

- คร้ังท่ี 3 งานมหกรรมการเงิน เชียงใหม
 ครั้งท่ี 15 จ.เชียงใหม
  
Theme Wealth Being ชีวิตท่ีมั่งค่ังอยู�ดีมี (พ้ืนท่ีขนาดประมาณ 20 - 30 ตรม.) 

- คร้ังท่ี 4 งาน Thailand Smart Money สัญจรกรุงเทพ ครั้งท่ี 11  
Theme Iconic City...นครแห�งการลงทุน (พ้ืนท่ีขนาดประมาณ 10-20 ตรม.) 
 (หมายเหต:ุ ท้ังน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามเง่ือนไขของผู�จดังาน)  

2. ออกแบบ ติดตั้งและตกแต
งบูธ พร�อมจัดหาอุปกรณ+ต
างๆ สําหรับการออกบูธโดยผู�ได�รับการคัดเลือกเป;น
ผู�รับผิดชอบการประสานงานกับผู�จัดงาน และรับผิดชอบด�านการออกแบบ ติดตั้งบูธ รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในบูธ มี
รายละเอียดดังน้ี 

 2.1 การออกแบบ การผลิตและติดตั้งโครงสร�างบูธ รวมท้ังอุปกรณ+ตกแต
งและเฟอร+นิเจอร+ สําหรับการจัด
กิจกรรม ท้ัง 4 ครั้ง ดังน้ี 

- ดําเนินการออกแบบ การผลิตและติดตั้งโครงสร�างบูธ รวมท้ังอุปกรณ+ตกแต
งและเฟอร+นิเจอร+ 
- เคาน+เตอร+รับลูกค�าสามารถเก็บแผ
นพับ เอกสารและของท่ีระลึกได� พร�อมเก�าอ้ีสตู อย
างน�อย 

2-3 ชุด โดยสามารถปรับใช�ตามพ้ืนท่ีได�ตามเหมาะสม 
- พ้ืนท่ีให�คําปรึกษา ดําเนินการออกแบบ ตกแต
งให�มีความสวยงามน
าสนใจ พร�อมโต_ะให�

คําปรึกษาและเก�าอ้ีแบบมีพนักพิง ประมาณ 3 - 6 ชุด หรือตามความเหมาะสม โดยสามารถปรับใช�ได�ตามพ้ืนท่ี  
-   ระบบไฟฟ̀าส
องสว
าง ประกอบด�วย ไฟฟ̀าส
องสว
าง (Working Light) และไฟฟ̀าตกแต
ง 

(Decorative Light) อย
างเหมาะสมและเพียงพอ 
-  ระบบโสตทัศนูปกรณ+ เช
น เครื่องเสียง จอภาพ อย
างเหมาะสมและเพียงพอ 

-  ภาพกราฟฟhกตกแต
งบูธ ภาพการนําเสนอข�อมูลต
างๆ 

-  ตัดต
อวีดีทัศน+สําหรับโปรโมทผลิตภัณฑ+และนําเสนอองค+กร 

- อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 2.2 การออกแบบ การผลติและตดิตั้งโครงสร�างบูธ รวมท้ังอุปกรณ+ตกแต
งและเฟอร+นิเจอร+ เพ่ิมเติม สําหรับ
การจัดกิจกรรมมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งท่ี 20 ดังน้ี 

- พ้ืนท่ีเวที สําหรับจัดกิจกรรม เช
น การเล
นเกม การแสดง การถ
ายภาพน่ิง เป;นต�น ขนาด
สามารถปรับใช�ตามพ้ืนท่ีได�ตามความเหมาะสม  

- เคาน+เตอร+สําหรับวางเครื่องดื่มและอาหารว
าง พร�อมเก�าอ้ีสตู 2 ตัว จํานวน 1 ชุด โดยสามารถ
ปรับใช�ตามพ้ืนท่ีได�ตามเหมาะสม  

- พ้ืนท่ีเก็บของ (ก้ันมิดชิด) ขนาดกว�าง ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีจัดงาน โดยสามารถปรับใช�ได�
ตามพ้ืนท่ี 

- พ้ืนท่ี สําหรับผู�ประกอบการ ประมาณ 3 – 5 ราย พ้ืนท่ีต
อรายประมาณ 2 x 2 เมตร เพ่ือใช�
สําหรับจัดแสดงสินค�าและผลิตภัณฑ+ ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีจัดงาน  



- ดําเนินการออกแบบ จัดทํา พร�อมติดตั้งรื้อถอน Banner Logo ขนาด 7X3 เมตร (ขนาด
ปรับได�ตามความเหมาะสม) เพ่ือแขวนเหนือบูธ 

3. รูปแบบกิจกรรมภายในบูธ  

3.1 รูปแบบกิจกรรมภายในบูธ สําหรับการจัดกิจกรรมท้ัง 4 ครั้ง ดังน้ี 

 -  เชิญชวนผู�ประกอบการ SMEs ผู�มีส
วนได�เสีย และผู�สนใจท่ัวไปรวมถึงเจ�าหน�าท่ีสินเช่ือสถาบัน
การเงินท่ีเปhดบูธภายในงานเข�ามาแวะเยี่ยมชมบูธ บสย. เพ่ือร
วมกิจกรรมและเล
นเกมภายในบูธ 

 -  กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ+ บสย. ณ เวทีกลาง   

                      -  ออกแบบและผลิตชุดสําหรับ ผู�บริหาร บสย. คนละ 1 ชุด (ประมาณ 7-10 ชุด) ดําเนินการ
จัดเก็บ พร�อมซักรีดเมื่อจบการจัดงานในแต
ละครั้ง เพ่ือเตรียมความพร�อมในการจัดงานในครั้งต
อๆ ไป หรือข้ึนอยู
ตามความ
เหมาะสม 

 -  ออกแบบและผลิตชุดสําหรับ MC และ Pretty คนละ 2 ชุด (รวม 12 ชุด) ดําเนินการจัดเก็บ
พร�อมซักรีดเมื่อจบการจัดงานในแต
ละครั้ง เพ่ือเตรียมความพร�อมในการจัดงานในครั้งต
อๆ ไป หรือข้ึนอยู
ตามความเหมาะสม  

-  ออกแบบและผลิตชุดสําหรับเจ�าหน�าท่ี หมอหน้ี บสย. (รวม 10 - 12 ชุด) ดําเนินการจัดเก็บพร�อม
ซักรีดเมื่อจบการจัดงานในแต
ละครั้ง เพ่ือเตรียมความพร�อมในการจัดงานในครั้งต
อๆ ไป หรือข้ึนอยู
ตามความเหมาะสม  

-  การผลิต Clip หรือ VDO นําเสนอเพ่ือเปhดภายในบูธ อย
างน�อย 2 คลิป 

 -  ออกแบบและจัดทํา การ+ตูนสัญลักษณ+ หรือ แมสคอต (Mascot) พร�อมเจ�าหน�าท่ีสวมใส
 ตลอด
การจัดงานท้ังหมด 4 ครั้ง  

 -  ออกแบบและผลิตของท่ีระลึก สกรีนโลโก� บสย. เพ่ือใช�ในการแจกเล
นเกมและกิจกรรมตลอดการ
จัดงานท้ังหมด 4 ครั้ง อย
างน�อย 500 ช้ิน โดยส
งมอบท้ังหมดในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  

 -  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบเรื่องลิขสิทธ์ิต
างๆ เช
น งานออกแบบ การแสดง และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง 

 -  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องเป;นผู�ขออนุญาตการจัดกิจกรรมจับรางวัลกับหน
วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
(ถ�ามี) 

   -  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องเป;นผู�รบัผิดชอบการวางเงินประกันความเสียหายจากการดําเนินงาน
รวมถึงค
าใช�จ
ายอ่ืน (ถ�ามี) ท่ีเกิดจากการประสานงานการก
อสร�างบูธ ค
ากระแสไฟฟ̀าภายในบูธ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
  -  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องดูแลรักษาทรัพย+สินภายในบูธของ บสย. ให�สามารถใช�งานได�ตาม
วัตถุประสงค+ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

  -  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องเป;นผู�ดูแลการรื้อถอน และเก็บรักษา ซ
อมแซมโครงสร�างอุปกรณ+ 
รวมท้ังอุปกรณ+ตกแต
งและเฟอร+นิเจอร+ให�อยู
ในสภาพสมบูรณ+พร�อมใช�งานตลอด จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  -  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบค
าขนส
งวัสดุอุปกรณ+ท่ีใช�ในการจัดกิจกรรม ท้ัง 4 ครั้ง 

  3.2  รูปแบบกิจกรรมภายในบูธ เพ่ิมเติม สําหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งท่ี 20 ดังน้ี 

             -  จัดกิจกรรมพิธีเปhดบูธ จัดกิจกรรมเชิญชวน และเกมภายในบูธ รวมท้ังเทคนิคพิเศษช
วงพิธีเปhด
และกิจกรรมในบูธตามความเหมาะสม 

             -  จัดหาการแสดงในช
วงพิธีเปhด  

 -  จัดหา MC อย
างน�อยวันละ 2 คน และ Pretty อย
างน�อยวันละ 4 คน ท่ีสามารถให�ความรู�
เก่ียวกับ บสย. และสามารถบันทึกข�อมูลของผู�ประกอบการ SMEs และผู�สนใจท่ัวไป รวมถึงเจ�าหน�าท่ีสินเช่ือสถาบันการเงิน
และหน
วยงานพันธมิตรท่ีเปhดบูธภายในงาน ท่ีเข�ามาเยี่ยมชมบูธ ของ บสย.  

                       -  จัดเตรียม ช
างแต
งหน�า / ช
างทําผม MC และ Pretty ตลอดการจัดงานท้ังหมด 4 วัน 



 -  จัดช
างภาพน่ิง อย
างน�อยวันละ 1 คน  

 -  จัดช
างภาพเคลื่อนไหว สําหรับพิธีเปhด กิจกรรมภาพรวม  

 -  จัดหาเครื่องดื่มและอาหารว
างจํานวน 250 ชุดต
อวันเพ่ือใช�สําหรับการรับรองและกิจกรรม  

  -  จัดผู�ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมตลอดท้ังงาน อย
างน�อยวันละ 2 คน  

หมายเหตุ :   
1.  ผู�ได�รับการคัดเลือก จะต�องออกแบบรูปแบบบูธ รูปแบบกิจกรรมภายในบูธ ให�สอดคล�องกับ Theme การจัดงาน

หลัก และภารกิจของ บสย. ใน Theme “หมอหน้ี บสย.” ถูกต�องตามความเหมาะสมกับงานในแต
ละครั้ง หรือเปลี่ยนแปลงได�
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ+ 

2.  โครงสร�างหลัก อุปกรณ+ต
างๆ กิจกรรมท่ีออกแบบและจัดทําจากงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งท่ี 20 ต�อง
สามารถนํามาประยุกต+หรือดัดแปลงใช�กับงานอีกท้ัง 3 ครั้งท่ีเหลือ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องได� ตามท่ี บสย. มีความ
ประสงค+ โดยไม
มีค
าใช�จ
ายเพ่ิมเติม 
 3.  ท้ังน้ีหากมี การออกแบบแก�ไข AW / จัดพิมพ+ผลิตป̀ายอิงค+เจ็ท / การขนส
ง สิ่งของหรือเอกสารใดใดท่ีเก่ียวข�อง
กับการออกบูธงานดังกล
าว ทางผู�ได�รับการคัดเลือกจะดําเนินการให� บสย. โดยไม
มีค
าใช�จ
ายเพ่ิมเติม 

 


