
ขอ้กําหนดการจดัจ้างผูดํ้าเนินงานจดัหาบตัรโดยสารและทีพ่กั 

สําหรับคณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่วจงัหวดัภูเก็ต 

 เพือ่ร่วมงาน ITB Berlin (International Tourism Borse) ณ Messe Berlin Exhibition Ground 

กรุงเบอร์ลิน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่วจงัหวดัภูเก็ต 

 

1. บทนํา  

สมาคมธุรกิจการทอ่งเท่ียวจงัหวดัภเูก็ต มีแผนงานในการจดักิจกรรมการตลาดเพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และ

สร้างเวทีให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจทอ่งเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจและสร้างความสมัพนัธ์กบั

คูค้่าในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวในหลายประเทศ  

 

งาน ITB หรือ International Tourism Borse  จดัขึน้เป็นประจําในเดือนมีนาคมของทุกปี ณ  กรุงเบอร์ลิน 

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   โดยบริษัท Messe Berlin ผู้ ท่ีได้รับสมัปทานการจดังานจากรัฐบาล เป็นงานซือ้

ขายและการแสดงสินค้าทางการท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก   จดัขึน้ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2509 ลกัษณะการจดั

งานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเท่ียว  การเจรจาธุรกิจ  การประชุมเชิงวิชาการในหวัข้อ

เก่ียวข้องกบัทิศทางการตลาด  การเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ เป็นการแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพ่ือขายให้กับ

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย รวมทัง้เปิดให้ผู้ เข้าชมทัว่ไปได้เข้าร่วมงาน 

2.2 สร้างเครือขา่ยความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียวของภูเก็ตกบัคูค้่าด้านการท่องเท่ียว

ในตลาดยโุรป 

2.3 เพ่ือดึงดดูให้นกัท่องเท่ียวยุโรปเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต โดยการประชาสมัพนัธ์และให้

ข้อมลูขา่วสารแก่ผู้ประกอบการนําเท่ียวท่ีเข้ามาร่วมในงาน เพื่อประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของจงัหวดัภูเก็ต 

 

3. ขอบเขตของงาน  

ให้เสนอ รายละเอียดในแตล่ะหวัข้อ โดยมีขอบเขตของงานตามหวัข้อดงันี ้ 

3.1 ข้อกาํหนดท่ัวไป 

3.1.1 ผู้ เสนอราคาจะย่ืนราคาสทุธิท่ีรวมภาษีใดๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วเทา่นัน้ 



3.1.2 ผู้ เสนอราคาต้องทําแผนปฏิบตังิานโดยละเอียดในขัน้ตอนการดําเนินงานในส่วนตา่งๆ เสนอประกอบการ

พิจารณา 

3.1.3 ผู้ เสนอราคาจะดําเนินการยืนยนักบัสายการบิน หรือบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องได้ตอ่เม่ือได้รับการอนมุตัเิป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัภเูก็ตแล้วเทา่นัน้ 

 

3.2 กาํหนดการเดนิทาง 

กําหนดการเดนิทางแบง่เป็น 2 คณะ 

คณะท่ี 1 จาํนวน 3 ท่าน 

เดนิทางออกจากจงัหวดัภเูก็ตไปยงักรุงเบอร์ลิน ในวนัองัคารท่ี 7 มีนาคม   2560 

เดนิทางกลบัจากกรุงเบอร์ลิน สูจ่งัหวดัภเูก็ต ในวนัจนัทร์ท่ี 13 มีนาคม   2560 

คณะท่ี 2 จาํนวน 7 ท่าน 

เดนิทางออกจากจงัหวดัภเูก็ตไปยงักรุงเบอร์ลิน ในวนัพธุท่ี 8 มีนาคม   2560 

เดนิทางกลบัจากกรุงเบอร์ลิน สูจ่งัหวดัภเูก็ต ในวนัจนัทร์ท่ี 13 มีนาคม   2560 

 

3.3 การเสนอราคาค่าโดยสารเคร่ืองบิน 

3.3.1  เสนอราคาสําหรับจํานวนผู้ โดยสารชัน้ประหยดัจํานวน 10 ทา่น ตามตารางเวลาท่ีกําหนดใน 3.2 

3.3.2  เส้นทางบนิให้เร่ิมจากจงัหวดัภเูก็ต และกลบัถึงจงัหวดัภเูก็ต 

3.3.4 ราคาท่ีเสนอรวมการเดนิทางถึงกรุงเบอร์ลิน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   

3.3.5   ผู้ เสนอราคาจะเสนอราคาจากสายการบินอย่างน้อยจํานวน 2 สายการบิน ให้คณะกรรมการจดัซือ้จดั

จ้างเลือก รวมถึงสายการบนิภายในประเทศ (สามารถเลือกเสนอสายการบินต้นทนุต่ําได้ แตจ่ะรวมคา่

สมัภาระอยา่งน้อย 30 กิโลกรัมตอ่ผู้ โดยสาร) 

3.3.6 ราคาท่ีเสนอต้องเป็นราคาสทุธิ รวมคา่ภาษีและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆเป็นท่ีเรียบร้อย 

 

3.4  การเสนอราคาค่าท่ีพัก 

3.4.1 เสนอราคาคา่ท่ีพกัในโรงแรมระดบั 4 ดาว (ตามมาตรฐานสากลทัว่ไป) แบง่เป็นห้องพกัสําหรับ 2 ท่าน

จํานวน 4 ห้อง และห้องพกัเด่ียว 2 ห้อง โดยเป็นห้องพกัรวมอาหารเช้า ตามจํานวนคืน และเมืองท่ีได้

ประกาศไว้  

3.4.2 ให้ผู้ เสนอราคาย่ืนเสนอโรงแรมให้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างเลือกจํานวน 2 โรงแรม ในแตล่ะเมือง 

3.4.3 ราคาท่ีเสนอต้องเป็นราคาสทุธิ รวมคา่ภาษีและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆเป็นท่ีเรียบร้อย 

 



หมายเหต ุ 

1. ขอบเขตของงานดงักล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยข้ึนอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้
พิจารณา 

2. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแยกราคาในแต่ละหวัข้ออย่างชดัเจน 

 

4. คุณสมบัตขิองผู้เสนองาน  

4.1 เป็นนิติบคุคล ซึ่งไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนัซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ เสนอราคา ได้มีคําสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

4.2 ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน   ท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว

จงัหวดัภูเก็ต หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคาครัง้

นัน้ 

4.3 มีความสามารถและประสบการณ์การจดังานในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ และมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัแก่

บคุคลทัว่ไป (โปรดแสดงเอกสารอ้างอิง เชน่เอกสารสญัญา) 

4.4 เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ตเทา่นัน้ 

 

5.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้ เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้มาประกอบการพิจารณาด้วยคือ 

5.1 นิตบิคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดัทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

5.2 หนงัสือมอบอํานาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนลงนาม

ในหนงัสือเสนอราคาแทน (แนบสําเนาบตัรประจําตวัผู้มอบอํานาจ, ผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมทัง้รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

6. หลักเกณฑ์การพจิารณา  

6.1 ข้อเสนอด้านขอบเขตงาน  

6.1.1 การพิจารณาข้อเสนอตามขอบเขตของงาน ผู้ ท่ีผ่านการพิจารณาเกณฑ์ จะต้องได้รับคะแนน 80% ขึน้ไป

จากคะแนนรวม 100 % โดยผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ดงักล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาให้นําเสนอราคา โดยมีเกณฑ์

การพิจารณา ดงันี ้

 

- ประวัตอิงค์กร และประสบการณ์การทาํงานท่ีน่าเช่ือถือ นํา้หนกั 20% 



o ประวตัอิงค์กร 

o ประสบการณ์ท่ีนา่เช่ือถือในการจดังาน 

o เคร่ืองมือ อปุกรณ์ บคุลากร และความพร้อมทีมงาน 

 

- รายละเอียดของงาน / สถานท่ีท่ีเสนอ   นํา้หนกั 80% 

o รายละเอียดสายการบนิ / โรงแรม / กําหนดการ 

o มีความถกูต้องตรงตามข้อกําหนด (TOR) 

 

6.2 ข้อเสนอด้านราคา  

6.2.1 เอกสารด้านราคาต้องมีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน และกิจกรรมตามขอบเขตของงานแตล่ะ

รายการอย่างชดัเจน พร้อมแสดงจํานวนร้อยละของคา่บริการ (Agency Fee) และภาษีมลูค่าเพิ่ม แยกเป็น

ข้อเสนอราคาและรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน  

 

6.2.2 บริษัทจะต้องย่ืนเอกสารสําเนาหนงัสือรับรองของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ สําเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภพ. 20) โดยลงลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามของ

บริษัท พร้อมประทบัตามบริษัทในเอกสารทกุฉบบั มาในวนัย่ืนรายละเอียด  

 

6.2.3 ทางสมาคมฯ จะเจรจาต่อรองราคากบับริษัทท่ีได้รับการคดัเลือก และปรับรายละเอียดด้านเทคนิคตาม

ความเหมาะสม  

 

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน  

7.1กรณีผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกต้อง หรือไม่ลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคา หรือผู้ลงนามในหนงัสือ

ราคาไมมี่อํานาจตามกฎหมาย คณะกรรมการจดัหาพสัดจุะไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคารายนัน้ 

7.2 ราคาท่ีเสนอ มีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด ทัง้นีร้าคาท่ีเหมาะสมไมจํ่าเป็นต้องเป็นราคาท่ีต่ําสดุ 

7.3 กรณีท่ีมีผู้ เสนอรายเดียว สํานกังานฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมเ่ลือกวา่จ้างบริษัทใดเลยก็ได้  

7.4 การตดัสินใจของคณะกรรมการคดัเลือก ถือเป็นข้อยตุไิมส่ามารถเรียกร้องคา่เสียหายได้  

7.5 การแก้ไขงานให้เป็นท่ีพอใจของ สํานกังานฯ บริษัทไมส่ามารถเรียกร้องคา่เสียหายได้ 

 

 



8. การย่ืนข้อเสนอ  

บริษัทต้องย่ืนข้อเสนอราคา 2 ซอง และเตรียมเอกสารจํานวน 4 ชุดโดยลงลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามของ

บริษัทบริษัทพร้อมประทบัตราบริษัท ในเอกสารทกุฉบบั และหนงัสือรับรองของสํานกัทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท  

 

9. การส่งมอบงานและการตรวจการจ้าง  

9.1   ระยะเวลาการดําเนินงานทัง้ กิจกรรม (เป็นหน่วย วัน) รวมทัง้  ระบุแผนงานตัง้แต่เ ร่ิมจน       

   สิน้สดุหลงัสง่มอบงาน  

 

10. เง่ือนไขการจ่ายเงนิและส่งมอบงาน 

10.1  เงินจํานวน 100% จากยอดรายการท่ีได้รับการพิจารณาอนมุตั ิก่อนการเดนิทางจริง 15 วนั 

 

11. กาํหนดการดาํเนินงาน 

11.1 ผู้ เสนอราคาพร้อมย่ืนซองเสนอราคาให้สมาคมฯ พิจารณา ในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2559     เวลา 10.00 – 

11.00 น 

11.2 สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต จะประกาศบริษัทท่ีได้รับคดัเลือกในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2559 ทาง

เวบไซต์ www.phukettourist.com   

 

12.  การตดิต่อประสานงาน 

ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ (1) หากสนใจท่ีจะเสนอราคา สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีสมาคมธุรกิจการ

ทอ่งเท่ียวจงัหวดัภเูก็ต ในวนัและเวลาราชการ ได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป  

http://www.phukettourist.com/

