
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช$งานก$อสร�าง 

  

 1. ชื่อโครงการ การจัดจ�างก
อสร�างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งท่ี 19 (Money Expo 2019) และ

มหกรรมการเงินส
งท�ายป0 ครั้งท่ี 3 (Money Expo Year End 2019) 

หน
วยงานเจ�าของโครงการ ฝ:ายประชาสัมพันธ< บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย
อม (บสย.) 

 

 2. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  

             1,600,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค
าเพ่ิมแล�ว)  

 

 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  29 มีนาคม 2562                                                                                                                             

             1,713,807.10 บาท (รวมภาษีมลูค
าเพ่ิมแล�ว) 

 

 

            4. แหล$งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผู�รับจ�าง 

  4.1  บริษัท บางกอก ฟาร<นาติกซ< จํากัด 

  4.2  บริษัท มันส< อีเว�นท< ออร<กาไนซ<เซอร< จํากัด 

 

 5. รายชื่อเจ�าหน�าท่ีผู�กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง) ทุกคน 

  5.1 นายอนุสรณ< เอมกมล  ผู�อํานวยการอาวุโสฝ:ายบรหิารสํานักงาน 

  5.2 นางสาวพูลศิร ิ จันทร<เสวี  ผู�อํานวยการฝ:ายประชาสมัพันธ< 

            5.3 นางสาวศิยาพร  พันธ<ฟOก  ผู�จัดการส
วนจัดซ้ือ 

  

 

 



 

1. ขอบเขตการดําเนินงาน 
1.1 ออกแบบรูปแบบบูธและกิจกรรม ท้ัง 2 งาน ให�สอดคล�องกับ Theme งาน “Digital Orchestra” โดยก
อสร�างและ

จัดกิจกรรม ดังต
อไปน้ี 

1.1.1 งานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งท่ี 19 (Money Expo 2019) ระหว
างวันท่ี 16 - 19 พฤษภาคม 2562           
ณ อาคารชาเลนเจอร< 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี  

1.1.2 งานมหกรรมการเงินส
งท�ายป0 ครั้งท่ี 3 (Money Expo Year End 2019) ระหว
างวันท่ี 28 พฤศจิกายน –      
1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย<นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

                 โดยงานในข�อ 1.1.2 สามารถนําโครงสร�างหลักและอุปกรณ<ต
างๆ จากงานในข�อ 1.1.1 มาเปaนส
วนหน่ึงของรูปแบบบูธได� 

 1.2 ออกแบบ ติดตั้งและตกแต
งบูธ พร�อมจัดหาอุปกรณ<ต
างๆ สําหรับการออกบูธ โดยผู�ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส<เปaนผู�รับผิดชอบการประสานงานกับผู�จัดงาน และรับผิดชอบด�านการออกแบบ ติดตั้งบูธ รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในบูธ 
มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.2.1  การออกแบบ การผลิตและตดิตั้งโครงสร�างบูธ รวมท้ังอุปกรณ<ตกแต
งและเฟอร<นิเจอร< ประกอบด�วย 

 - เคาน<เตอร<รับลูกค�าสามารถเก็บแผ
นพับ เอกสารและของท่ีระลึกได� พร�อมเก�าอ้ีสตูล 2 ตัว อย
างน�อย 2 ชุด 

 - พ้ืนท่ีเก็บของ (ก้ันมิดชิด) ขนาดโดยประมาณ 4 ตารางเมตร  

 - Kiosk สําหรับวางอุปกรณ<เครื่องดื่มและอาหารว
าง จํานวน 1 ชุด 

 - โตfะให�คาํปรึกษา พร�อมเก�าอ้ีแบบมีพนักพิง 3 ตัว อย
างน�อย 4 ชุด 

 - อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 1.2.2  ระบบไฟฟgาส
องสว
าง ประกอบด�วย ไฟฟgาส
องสว
าง (Working Light) และไฟฟgาตกแต
ง (Decorative   
Light) อย
างเหมาะสมและเพียงพอ 

 1.2.3  ระบบโสตทัศนูปกรณ< เช
น เครื่องเสียง จอภาพ เปaนต�น อย
างเหมาะสมและเพียงพอ 

 1.2.4  ภาพกราฟฟkกตกแต
งบูธ ภาพการนําเสนอข�อมูลต
างๆ  

 1.3 รูปแบบกิจกรรมภายในบูธ  

    1.3.1  กิจกรรมพิธีเปkดบูธ จัดกิจกรรมและเกมส<ภายในบูธ  

  1.3.2  เชิญชวนผู�ประกอบการ SMEs และผู�สนใจท่ัวไป รวมถึงเจ�าหน�าท่ีสินเช่ือสถาบันการเงินและหน
วยงาน
พันธมิตรท่ีเปkดบูธภายในงานเข�ามาแวะเยี่ยมชมบูธ บสย. เพ่ือร
วมกิจกรรมและเล
นเกมส<ภายในบูธ 

    1.3.3  กิจกรรมเพ่ือประชาสมัพันธ< บสย. ณ เวทีกลาง 

1.3.4  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�าท่ีสินเช่ือสถาบันการเงินและหน
วยงานพันธมิตรท่ี
เปkดบูธภายในงานท่ีเข�ามาเยี่ยมชมบูธ ของ บสย.  

  1.3.5  ออกแบบและผลิตชุดสําหรับ MC - Pretty คนละ 2 ชุด (รวม 12 ชุด) พร�อมรับผิดชอบการซักรีด 

  1.3.6  ออกแบบและผลิตเสื้อโปโล สําหรับเจ�าหน�าท่ีประจําบูธของ บสย. จํานวนไม
น�อยกว
า 50 ตัว    
1.3.7  จัดช
างภาพ อย
างน�อยวันละ 1 คน  

    5.3.8  จัดผู�ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมตลอดท้ังงาน อย
างน�อยวันละ 2 คน  

1.4   ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<จะต�องเปaนผู�ขออนุญาตการจัดกิจกรรมจับรางวัลกับหน
วยงานราชการท่ี
เก่ียวข�อง (ถ�ามี) 



1.5  ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<จะต�องเปaนผู�รับผิดชอบการวางเงินประกันความเสียหายจากการดําเนินงาน

รวมถึงค
าใช�จ
ายอ่ืน (ถ�ามี) ท่ีเกิดจากการประสานงานการก
อสร�างบูธ ค
ากระแสไฟฟgาภายในบูธ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

 1.6  ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<จะต�องดูแลรักษาทรัพย<สินภายในบูธของ บสย. ให�สามารถใช�งานได�ตาม
วัตถุประสงค<ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

 1.7  ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<จะต�องเปaนผู�ดูแลการรื้อถอน และเก็บรักษา ซ
อมแซมโครงสร�างอุปกรณ< รวมท้ัง
อุปกรณ<ตกแต
งและเฟอร<นิเจอร<ให�อยู
ในสภาพสมบูรณ<พร�อมใช�งานตลอด จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562   

 

2. ระยะเวลาการส$งมอบงานก$อสร�างบูธ 

 2.1  งานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งท่ี 19 (Money Expo 2019) ก
อสร�างและติดตั้งงานให�แล�วเสร็จภายในวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2562  

2.2  งานมหกรรมการเงินส
งท�ายป0 ครั้งท่ี 3 (Money Expo Year End 2019) ก
อสร�างและติดตั้งงานให�แล�วเสร็จภายใน
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  
 

3. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

 3.1  งานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งท่ี 19 (Money Expo 2019) วันท่ี 16 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลน

เจอร< 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี  

 3.2  งานมหกรรมการเงินส
งท�ายป0 ครั้งท่ี 3 (Money Expo Year End 2019) วันท่ี 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562     

ณ ศูนย<นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 


