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หลักเกณฑ์การสนับสนุนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาล 

ภายใต้แคมเปญ N2N Tech Savy 
ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับและพัฒนางานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติของไทย ผ่านการสนับสนุนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาล 

 
2. หน่วยงานที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 

หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน องค์กร สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น

เจ้าของงานเทศกาลนานาชาติ 

3. เกณฑ์การพิจารณา 
3.1 กลุ่มประเภทงานที่ให้การสนับสนุน 

 Art and Culture 

 Creative and Lifestyle 

 Entertainment 

 Sport Mass Participation 
3.2 ประเภทของงานที่ให้การสนับสนุน 

 งาน International Homegrown Event ที่สร้างขึ้นใหม่ (New Event Creation)  

 งาน International Homegrown Event ที่จัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี (Existing Event)  
3.3 เป็นงานที่จัดขั้นต่ า 2 วัน สามารถผสมรูปแบบออนไลน์ได้ (Hybrid Event)  
3.4 มีจ านวนคนเข้าร่วมงานขั้นต่ า 1,000 คน 
3.5 เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

4. เกณฑ์การสนับสนุน 
4.1 การสนับสนุนในรูปแบบเงินสนับสนุน (Financial Support) 

 สนับสนุนงบประมาณ วงเงิน 200,000 บาท* (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
1) MICE Inno Voucher เพ่ือการจัดหานวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือยกระดับการจัด

งานโดยเลือกใช้บริการบริษัทที่ได้รับคัดเลือกใน MICE Innovation Catalog 
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2) จัดท าหรือใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับการจัดงานเทศกาล  
หมายเหตุ: *เบิกจ่ายงบประมาณตามจริง และไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท  
4.2 การสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปแบบเงินสนับสนุน (Non-Financial Support) 

 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงาน (มูลค่า 400,000 บาท) 

 การประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทาง สสปน. ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

 VIP Fast Track ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (มูลค่า 1,000 บาทต่อท่าน) 

 ประสานการสรรหาอาสาสมัคร ผ่านเครือข่าย สสปน. เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน 

 การอ านวยความสะดวกและประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และเมืองเจ้าภาพ 
5. ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 

5.1 ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนก่อนการจัดงานอย่างน้อย 90 วันผ่าน
ทางเว็บไซต์ https://rfs.businesseventsthailand.com ดังนี้ 

1) หนังสือขอรับการสนับสนุน โดยระบุวงเงินที่ขอรับสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับ 
เช่น การประชาสัมพันธ์โลโก้ สสปน. ในสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน การเข้าร่วมงานแถลง
ข่าว / พิธีเปิด (ถ้ามี) เป็นต้น 

2) รายละเอียดการจัดงาน (Event Proposal) และประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
3) หนังสือรับรองบริษัท / เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน 
4) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ. 20) (ถ้ามี) 

5.2 สสปน. พิจารณาเอกสารและด าเนินการส่งหนังสือตอบรับสนับสนุน เพ่ือเป็นการยืนยันการให้การ
สนับสนุน ภายใน 15 วันท าการนับถัดจากวันที่ผู้จัดงานได้น าเสนอรายละเอียดการจัดงาน หรือได้รับ
เอกสารขอรับสนับสนุนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

5.3 ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องลงนามรับทราบในหนังสือตอบรับสนับสนุน และส่งกลับมายัง สสปน. ภายใน 
7 วันท าการ 

5.4 ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องส่งรายงานสรุปผลการจัดงานภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการจัดงาน พร้อมใบ
แจ้งหนี้หรือหนังสือแจ้งขอรับเงินสนับสนุน โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย  
1) สรุปผลการจัดงานแต่ละกิจกรรม  
2) จ านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดโดยแบ่งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
3) หลักฐานสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. ได้รับ  
4) ไฟล์รูปภาพไฮไลท์การจัดงานความละเอียดสูง 10-20 ภาพ 
5) ไฟล์วีดีโอ (ถ้ามี) 

 

https://rfs.businesseventsthailand.com/
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หมายเหตุ 
 แคมเปญสนับสนุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสนับสนุนอื่นๆของ สสปน. ได้ 
 สสปน.ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนนี้  

สสปน.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนดังกล่าว โดยการพิจารณาของสสปน.ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ผู้ขอรับการสนับสนุนยินดีที่จะน าส่งข้อมูลการจัดกิจกรรม รายงานการด าเนินกิจกรรม และฐานข้อมูล

ต่างๆที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมแก่สสปน. 

 ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/ยกเลิก แผนการด าเนินกิจกรรม ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องแจ้งให้     

สสปน. ทราบโดยท าหนังสือแจ้งถึงผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยเร็ว

ที่สุด และต้องแจ้งก่อนวันเริ่มด าเนินกิจกรรม 

 การพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นไปตามล าดับการขอรับการสนับสนุน (first come first serve basis) 

 การขอรับการสนับสนุนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนนี้ ผู้อ านวยการ สสปน. สามารถ

พิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนเป็นรายกรณีไป 

 ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องด าเนินการโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนหรือได้รับมอบอ านาจให้กระท าการ

แทนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน โดยแนบหนังสือจดทะเบียนรับรองหน่วยงาน และ/หรือ หนังสือมอบ

อ านาจให้กระท าการแทนหน่วยงานเพื่อด าเนินการขอรับการสนับสนุน 

 หลักเกณฑ์การสนับสนุนนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  


