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1 คานิยาม
คำนิยำมสำหรับคำสำคัญในคู่มือกำรประเมินเมืองไมซ์ซิตี้มดี ังต่อไปนี้

1. ไมซ์ (MICE) หมำยถึง กำรจัดงำนหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การประชุมองค์กร (Meetings) หมำยถึง กำรประชุมกลุ่มขององค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชน ซึ่งองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ทั้งนี้หมำยรวมถึง
กำรฝึกอบรม และ/หรือกำรท่องเที่ยวสังสรรค์ของพนักงำนในองค์กร (Company
Outing)
1.2 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) หมำยถึง กำรจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ
ให้กับพนักงำนหรือตัวแทนขำยของบริษัท และ/หรือตัวแทนจ ำหน่ำยเพื่อตอบ
แทนที่ทำงำนได้ตำมเป้ำหมำยของบริษัท โดยบริษัทผู้ให้รำงวัลเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
1.3 การประชุมวิชาการ (Conventions) หมำยถึง กำรประชุมของสมำคม/องค์กรที่
ไม่มุ่งหวังผลทำงด้ำนธุรกิจ (Non-Profit Organization) ซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันของ
กลุ่มบุคคลในสำขำอำชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผู้เข้ำร่วม
ประชุมต่ำงมำร่วมงำนด้วยควำมสมัครใจและเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง
1.4 การแสดงสิ นค้า (Exhibitions) หมำยถึง กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ นิทรรศกำร
ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร โดยเจำะจงหมวดงำนแสดงสินค้ำตำมรำยอุตสำหกรรมเพื่อ
นำเสนอให้กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย

2. ไมซ์ซิตี้ (MICE City) หมำยถึง จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ในประเทศไทยที่มี ควำมพร้อมและศั กยภำพในกำรเป็ นเมือ งเจ้ำ ภำพรองรับ กำรจั ด
กิจกรรมไมซ์ที่ได้รับกำรตรวจประเมินตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้
ของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ที่มีผลคะแนน
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน และได้รับกำรพิจำรณำรับรองผลจำกคณะกรรมกำรประเมิน
เมืองไมซ์ซิตี้
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3. เมือง หมำยถึง จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทยที่มี
ศักยภำพในกำรรับรองกำรจัดงำนไมซ์ เช่น เมืองพัทยำ เป็นต้น

4. โรงแรม หมำยถึง สถำนที่พักเช่ำเป็นรำยวัน หรือ รำยสัปดำห์ และหมำยควำมถึง
รีส อร์ ท ที่ จ ดทะเบี ย นถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย ส ำหรั บ ผู้ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม หรื อ ร่ ว มงำน
นิทรรศกำร รวมทั้ง กำรท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นรำงวัล โดยรวมถึงห้องพักแขกและห้องชุด
ที่มีกำรตกแต่งพร้อมเข้ำพัก และอำจรวมถึงกำรให้บริกำรอื่นๆ เช่น กำรให้บริกำรด้ำน
อำหำรและเครื่ อ งดื่ ม ที่ จ อดรถ บริ ก ำรซั ก รี ด สระว่ ำ ยน้ ำ และห้ อ งออกก ำลั ง กำย
สิ่งอำนวยควำมสะดวก นันทนำกำร และห้องประชุม

5. ประเภทของโรงแรม1
5.1 โรงแรมประเภท 1 : โรงแรมที่ให้บริกำรเฉพำะห้องพัก
5.2 โรงแรมประเภท 2 : โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพักและห้องอำหำร หรือสถำนที่สำหรับ
บริกำรอำหำรหรือสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร
5.3 โรงแรมประเภท 3 : โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำรหรือสถำนที่สำหรับ
บริกำรอำหำรหรือสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร และสถำนบริกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสถำนบริกำรหรือห้องประชุมสัมมนำ
5.4 โรงแรมประเภท 4 : โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำรหรือสถำนที่สำหรับ
บริกำรอำหำรหรือสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยสถำนบริกำร และห้องประชุมสัมมนำ

6. มาตรฐานโรงแรม (Hotel Standard) ระดับดาว พิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทย
หรือเทียบเท่ำ ในกรณีที่กำรพิจำรณำระดับดำวจำกแหล่งอ้ำงอิงอื่นจะต้องเป็น แหล่ง
อ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ที่ไม่ใช้จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร โดยให้สมำคม
ธุรกิจด้ำนโรงแรมในจังหวัดหรือผู้แทนของจังหวัดเป็นผู้สอบทำนข้อมูลและรับรองข้อมูล
ว่ำระดับดำวที่ได้สอดคล้องกับมำตรฐำนของสมำคมโรงแรมไทย

7. สถานที่จัดงาน หมำยถึง สถำนที่ รองรับกำรจัดกิจกรรมก่อนหรือหลังกำรประชุม
สถำนที่ จั ด งำนประชุ ม องค์ ก ร งำนประชุ ม วิ ช ำกำร และจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ งำน
นิทรรศกำร หรืองำนอีเวนต์ ซึ่งเป็นสถำนที่ที่สำมำรถใช้ รองรับกำรจัดกิจกรรมไมซ์ได้
1

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
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แบ่งเป็น 4 ประเภท
7.1 ห้องประชุมในโรงแรม หมำยถึง ห้องประชุมที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ซึ่งมีหลำยขนำด
สำมำรถรองรับจำนวน ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ ห้องประชุมลักษณะนี้ทำให้สะดวกต่อ
ผู้เข้ำร่วมงำนที่พักในโรงแรมเดียวกัน
7.2 ศูนย์ประชุมหรือศูนย์แสดงสินค้ำและนิทรรศกำร หมำยถึง สถำนที่ที่มีห้องประชุม
ขนำดใหญ่ ลำนในร่ม และลำนกลำงแจ้ง ขนำดใหญ่ที่สำมำรถรองรับ กำรจัด งำน
แสดงสินค้ำและสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนประชุมหรืองำนแสดงสินค้ำได้จำนวน
มำก และมีห้องประชุมย่อยหลำกหลำยขนำด โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองหรือ
จังหวัดที่มีกำรจัดงำนหรือกิจกรรมบ่อยครั้ง หมำยรวมถึงศูนย์ประชุมที่สำมำรถ
รองรับกำรจัดกิจกรรมของมหำวิทยำลัยด้วย
7.3 ห้ อ งจั ด ประชุ ม ของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ เช่ น มหำวิ ท ยำลั ย หน่ ว ยงำนรำชกำร
บริษัทเอกชน เป็นต้น
7.4 สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) หมำยถึง สถำนที่จัดงำนที่เกิด
จำกวำระโอกำสพิเศษไม่ว่ำจะเพื่อควำมบันเทิง ควำมเกี่ยวข้องด้ำนวัฒนธรรมหรือ
ควำมเชื่อเหตุผลเฉพำะบุคคลหรือองค์กร ซึ่งจัดขึ้นนอกเหนือไปจำกกิจกรรมปกติ
ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้ เฉลิมฉลอง สร้ ำงควำมบันเทิง
หรือสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนต่ำงๆ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นจุด
รวมผู้ร่วมงำน (Holding Area) และพื้นที่สนับสนุน (Supporting Area)

8. ห้องประชุม 2 หมำยถึง ห้องที่มีพื้นเรียบไม่ลำดเอียง ไม่เป็นลักษณะอัฒจันทร์ โดยมี
เพดำนและผนังกั้นมิดชิดทุกด้ำน และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรประชุม

9. สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue)3 หมำยถึง สถำนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่
สองส่ ว น ได้ แ ก่ (1) พื้ น ที่ ห้ อ งจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ (Exhibition Hall) และ (2) พื้ น ที่
สนับสนุน (Supporting Area) และมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำรสนับสนุน
ในด้ำนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ (Facilities Service)

2
3

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
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9.1 พื้นทีห่ ้องจัดงำนแสดงสินค้ำ (Exhibition Hall) หมำยถึง พื้นที่จัดแสดงงำนภำยใน
อำคำรที่มีพื้นเรียบไม่ ลำดเอียงและมีผนังกั้นมิดชิดทุกด้ำน และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกที่เหมำะสมกับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
9.2 พื้นที่สนับสนุน (Supporting Area) หมำยถึง พื้นที่นอกเหนือจำกห้องจัดงำนแสดง
สินค้ำซึ่งใช้รับรองและให้บริกำรแก่ผู้จัดงำนและผู้เข้ำชมงำน
9.3 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรในด้ำนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ (Facilities Service)
หมำยถึง สำธำรณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ และกำรบริกำรสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ

10. ประเภทของบริษัทผู้ให้บริการไมซ์ในเมืองให้อ้ำงอิงรำยกำรผู้ให้บริกำรในเอกสำร
ระบบนิเวศของอุตสำหกรรมไมซ์

11. ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว4 แบ่งเป็น 14 ประเภท ประเภทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ประเภทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปะวิทยำกำร ประเภทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยว
ทำงประวั ติศำสตร์ ประเภทที่ 4 แหล่ งท่ องเที่ ยวทำงธรรมชำติ ประเภทที่ 5 แหล่ ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร ประเภทที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ประเภทที่ 7
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชำติ ประเภทที่ 8 แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทชำยหำด ประเภทที่ 9 แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ประเภทที่ 10 แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทำงธรรมชำติ ประเภทถ้ ำ ประเภทที่ 11 แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทำงธรรมชำติ
ประเภทเกำะ ประเภทที่ 12 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเภทแก่ง ประเภทที่ 13
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และประเภทที่ 14 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเภท
ธรณีสัณฐำน

12. รายการสิ่ ง สนั บ สนุ น จากเมื อ งเจ้ า ภาพ (City Package) คื อ รำยกำรกิ จ กรรม
กำรบริกำร กำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ซึ่งหน่วยงำนผู้บริหำรเมืองเจ้ำภำพยินดี
มอบ/สนับสนุนต่อกำรจัดงำนไมซ์ โดยมีปรำกฏเป็นเอกสำรในลักษณะลำยลักษณ์อักษรที่
ชัดเจน

13. องค์กรเอกชนต่างๆ เช่น สภำอุตสำหกรรมกรรมจังหวัด หอกำรค้ำจังหวัด เป็นต้น

4

กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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14. องค์กรภาคประชาชน หมำยถึง องค์กรเอกชนทีไ่ ม่แสวงหำกำไร ทั้งที่มีกำรรวมตัวกันมี
สถำนะทำงกฎหมำย หรือไม่มีสถำนะทำงกฎหมำย โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นตัวแทนของ
กลุ่มประชำชน กลุ่มศำสนำ กลุ่ม ร่วมพัฒนำสังคม โดยอำจมีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่
ไม่ได้มุ่งแสวงหำกำไรเข้ำกลุ่มตนเอง เช่น มูลนิธิ สมำคม ฯลฯ

15. การฝึกอบรมฝีมือด้านไมซ์ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับสำขำอำชีพ
ด้ำนไมซ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำน
สูงขึ้นในอุตสำหกรรมไมซ์

16. การฝึกอบรมฝีมือ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหำที่พัฒนำให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
(Function) สูงขึ้นเท่ำนั้น และมีกำรจัดเป็นหลักสูตรเป็นกิจจะลักษณะ

17. รางวัล หมำยถึง รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำง
ประเทศ (International Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้
รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมินและหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำร
ให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม – Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)

18. การนับงานไมซ์ พิจำรณำจำก
-

งำนที่ได้รับกำรส่งเสริมจำก สสปน.

-

งำนที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรด้ำนไมซ์ ได้แก่ สมำคมส่งเสริมกำรจัดงำนประชุม
วิชำกำรนำนำชำติ (International Congress and Convention Association:
ICCA) และสมำคมส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำร
นำนำชำติ (Global Association of the Exhibition Industry: UFI)

-

งำนที่มีลักษณะเทียบเท่ำหลักเกณฑ์กำรเป็นงำนไมซ์ที่ สสปน.กำหนด

19. งานไมซ์ระดับนานาชาติ หมำยถึง
-

กำรจัดงำนประชุมวิชำกำร ที่เป็นไปตำมเกณฑ์และได้รับกำรรับรองจำก สมำคม
ส่งเสริมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ (International Congress and
Convention Association: ICCA)

-5-

หลักเกณฑ์กำรประเมินเมืองเพือ่ เป็นไมซ์ซติ ี้

-

กำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำร ที่เป็นไปตำมเกณฑ์และได้รับกำร
รับรองจำก สมำคมส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำร
นำนำชำติ (Global Association of the Exhibition Industry: UFI)

20. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) หมำยถึง กำรวัด
มูลค่ำของสินค้ำและบริกำรขั้นสุดท้ำยทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดใน
รอบระยะเวลำหนึ่ง
**********
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2 หลักเกณฑ์และกระบวนการประเมิน
1. หลักการตรวจประเมิน
หลักกำรพื้นฐำนในกำรตรวจประเมินมีดังต่อไปนี้
1) กำรตรวจประเมินจะพิจำรณำคะแนนระดับศักยภำพจำกหลักฐำนที่ปรำกฏและ/
หรือหลักฐำนเอกสำรที่เมืองเสนอ
2) ผู้แทนเมืองมีหน้ำที่รับรองควำมถูกต้องของเอกสำร หลักฐำน และข้อเท็จจริงที่ทำง
เมืองยืนยันใช้ในกระบวนกำรประเมิน และเป็นผู้ลงนำมรับรองในเอกสำร หลักฐำน
และข้อเท็จจริงดังกล่ำว
2. หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับศักยภาพ
กำรพัฒนำไมซ์ซิตี้ของ สสปน. มีแนวทำงกำรพัฒนำ อยู่ 3 ระดับ ประกอบด้วยไมซ์ซิตี้ระดับ
ภูมิภำค ไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ ไมซ์ซิตี้ระดับนำนำชำติ
1) ไมซ์ซิตี้ระดับภูมิภาค เป็นเมืองที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Meeting Incentive
Convention Exihibition Event) ในระดั บ ภู มิ ภ ำคเดี ย วกั น โดยมี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
กิจกรรมไมซ์จำกจังหวัดภำยในภูมิภำคเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง อำทิ กำรจัด
ประชุมของหน่วยงำนหรือองค์กรในภูมิภำคเดียวกัน กิจกรรมท่องเที่ยวภำยใน
ภูมิภำคของพนั กงำนที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อ ให้เ ป็นรำงวัล กับพนักงำน กำรจั ดกำร
ประชุมทำงวิชำกำรโดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมที่อยู่ในภูมิภำคเดียวกัน งำนแสดงสินค้ำ
หรือนิทรรศกำรที่ผู้เข้ำร่วมงำนอยู่ในภูมิภำคเดียวกับสถำนที่จัดขึ้นในระดับภูมิภำค
2) ไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ เป็นเมืองตัวเลือกหลักในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Meeting
Incentive Convention Exihibition Event) ในระดับ ประเทศ โดยมีผู้ เข้ ำร่ ว ม
กิจกรรมไมซ์จำกทั่วประเทศ อำทิ กำรจัดกำรประชุมของหน่วยงำนหรือองค์กรที่
ผู้เข้ำร่วมประชุมมำจำกทั่วประเทศ กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับประเทศที่มีผู้
ร่วมประชุมมำจำกทั่วประเทศ กำรจัดงำนแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำรที่มีผู้เข้ำร่วม
งำนจำกทั่วประเทศ
3) ไมซ์ซิตี้ระดับนานาชาติ เป็นเมืองตัวเลือกหลักในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Meeting
Incentive Convention Exihibition Event) ในทวี ป เอเชี ย โดยมี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
กิ จ กรรมไมซ์ จ ำกในประเทศ และต่ ำ งประเทศ อำทิ กำรจั ด กำรประชุ ม ของ
หน่วยงำนหรือองค์กรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมมำจำกต่ำงประเทศ กำรท่องเที่ยวที่องค์กร
จัดให้พนักงำนเพื่อเป็นรำงวัล กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติที่มีผู้ร่วมประชุม
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มำจำกต่ ำ งประเทศ และเป็ น ไปตำมเกณฑ์ ส มำคมส่ งเสริ ม กำรจั ด งำนประชุ ม
วิ ช ำกำรนำนำชำติ (International Congress and Convention Association:
ICCA) กำรจัดงำนแสดงสินค้ำหรื อนิทรรศกำรที่มีผู้เข้ำร่วมงำนจำกต่ำงประเทศ
และเป็นไปตำมเกณฑ์ สมำคมส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำน
นิทรรศกำรนำนำชำติ (Global Association of the Exhibition Industry: UFI)
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1) ประเภทของหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อยแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. หลักเกณฑ์บังคับ (Mandatory Criteria) ใช้สำหรับ
- ประเมินกำรเป็นไมซ์ซิตี้ในภำพรวม
- ประเมินระดับไมซ์ซิตี้ในแต่ละด้ำน
2. หลักเกณฑ์สนับสนุน (Supporting Criteria) ใช้สำหรับ
- ประเมินกำรเป็นไมซ์ซิตี้ในภำพรวม
2) วิธีกำรให้คะแนน
1. คะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไมซ์ซิตี้ในภำพรวม
- ได้คะแนนเฉลี่ยจำกทุกหลักเกณฑ์ย่อย (Mandatory + Supporting)
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3.00 คะแนน
2. คะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับไมซ์ซิตี้ในแต่ละด้ำน
- ผ่ำนเกณฑ์ประเมินไมซ์ซิตี้ภำพรวม
- ได้คะแนนหลักเกณฑ์ย่อยประเภท Mandatory ของด้ำนที่พิจำรณำ
 ทุกหลักเกณฑ์ย่อย Mandatory เท่ำกับ 5 = ระดับนำนำชำติ
 ทุ ก หลั ก เกณฑ์ ย่ อ ย Mandatory เท่ ำ กั บ 4 หรื อ มำกกว่ ำ
= ระดับประเทศ
 ทุ ก หลั ก เกณฑ์ ย่ อ ย Mandatory เท่ ำ กั บ 3 หรื อ มำกกว่ ำ
= ระดับภูมิภำค
 หำกมี ห ลั ก เกณฑ์ ย่ อ ย Mandatory ใดต่ ำกว่ ำ 3 ถื อ ว่ ำ ไม่
รับรองกำรเป็นไมซ์ซิตี้ในด้ำนนั้น
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รำยละเอียดหลักเกณฑ์บังคับ (Mandatory Criteria) ดังนี้
ด้าน
หลักเกณฑ์ย่อย
M I C E Event
1. ควำมสะดวกใน 1.1 ควำมถี่ของระบบคมนำคมทำงอำกำศ
กำรเข้ำสูเ่ มืองและ ในกำรเดินทำงเข้ำสู่เมือง
สถำนที่จัดงำน
1.2 ควำมสะดวกของระบบคมนำคมทำงบก
ในกำรเดินทำงเข้ำสู่เมือง
1.3 ควำมสะดวกของระบบคมนำคมทำงบก X X X X X
ในกำรเดินทำงภำยในเมืองและสถำนที่สำคัญ
2. กำรสนับสนุน 2.1 กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐในกำร
กำรจัดงำนไมซ์จำก จัดงำนไมซ์
เมืองทีจ่ ัดงำน
2.2 กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนในกำรจัดงำน
ไมซ์
2.3 กำรสนับสนุนงำนไมซ์จำก
สถำบันกำรศึกษำในเมือง
2.4 กำรสนับสนุนงำนไมซ์จำกภำคประชำชน
2.5 ประเภทผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง
2.6 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดประชุม
X X
องค์กรและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล
(Meeting & Incentive)
2.7 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดประชุม
X
วิชำกำร (Convention)
2.8 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดนิทรรศกำร
X
(Exhibition)
2.9 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดงำน Event
X
3. กิจกรรมเพิ่มเติม 3.1 ควำมหลำกหลำยและคุณภำพของสถำนที่
X
นอกเหนือจำกกำร ท่องเที่ยว
ประชุม
3.2 ควำมหลำกหลำยและควำมน่ำสนใจของ
X
แหล่งช้อปปิ้ง
3.3 คุณภำพและควำมหลำกหลำยของสถำนที่
สังสรรค์ทำงสังคม
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ด้าน

หลักเกณฑ์ย่อย
3.4 เครือข่ำยเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรติดต่อทำง
ธุรกิจไมซ์
4. ที่พักและสิ่ง
4.1 ควำมสำมำรถของที่พักในกำรรองรับ
อำนวยควำมสะดวก ผู้เข้ำร่วมงำน
4.2 จำนวนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ผำ่ นเกณฑ์
มำตรฐำน
4.3 กำรลงทุนกิจกำรใหม่ และ/หรือ
กำรปรับปรุงสภำพของโรงแรมหรือรีสอร์ท
4.4 กำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของ
พนักงำนภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ท
4.5 คุณภำพด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือ
รีสอร์ท
4.6 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของโรงแรม
หรือรีสอร์ท
4.7 โรงแรมหรือรีสอร์ทมีนโยบำยด้ำนกำร
จัดกำรอย่ำงยั่งยืน (Sustainability)
5. สถำนที่จัดงำน 5.1 ควำมจุของห้องประชุม (Venue Capacity
และสิ่งอำนวยควำม Meeting Room)
สะดวก
5.2 ควำมจุพื้นที่ในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและ
นิทรรศกำร (Exhibition)
5.3 สถำนที่จัดงำนที่พิเศษ (Special Event
Venue) โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
5.4 จำนวนสถำนที่จัดงำนที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน (Qualified Venue)
5.5 ตำแหน่งที่ตั้งของสถำนที่จัดงำน
5.6 กำรลงทุนกิจกำรใหม่ และ/หรือ
กำรปรับปรุงสภำพของสถำนที่จดั งำน
5.7 กำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของ
พนักงำนภำยในสถำนที่จัดงำน
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ด้าน

6. ภำพลักษณ์และ
ควำมมีชื่อเสียงของ
เมือง
7. สภำพแวดล้อม
ของเมือง

8. ควำมเสี่ยงและ
กำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ ง

หลักเกณฑ์ย่อย
M I C E Event
5.8 กำรจัดกำรด้ำนอำหำรภำยในสถำนที่
จัดงำน
X X
5.9 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่
จัดงำน
5.10 สถำนที่จัดงำนมีนโยบำยด้ำนกำรจัดกำร
อย่ำงยั่งยืน
6.1 ภำพลักษณ์ของเมือง
6.2 ควำมมีชื่อเสียงของเมือง
6.3 ประสบกำรณ์กำรจัดงำนในอดีตของเมือง
7.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรรองรับกำรจัดงำน
ไมซ์ของเมือง
7.2 ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของเมือง
7.3 สภำพภูมิอำกำศของเมือง
8.1 ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำร
สำธำรณภัยของเมือง
8.2 ควำมปลอดภัยในเมืองของผู้เข้ำร่วมงำน
และนักท่องเที่ยว
8.3 มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยของเมือง
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3. แนวทางและขั้นตอนการประเมิน
กำรตรวจประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ก่อนกำรตรวจประเมิน
(ช่วงเตรียมกำร) 2) กำรตรวจประเมิน 3) หลังกำรตรวจประเมิน (ช่วงสรุปผล)

1. ก่อนการตรวจประเมิน (ช่วงเตรียมการ)
1) จังหวัดที่แสดงควำมประสงค์จะขอรับกำรตรวจประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนเพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
กำรประเมินพื้นที่ไมซ์ซิตี้
- มีเรื่องกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์อยู่ในส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์จังหวัด
- ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนกำรรับรองกำรเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ เว้นแต่พ้นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 12 เดือนมำแล้ว
- มีคะแนนประเมินตนเอง (Self Assessment) ขั้นต่ำ 3.00 คะแนน
2) จังหวัดที่ขอรับกำรตรวจประเมินจะต้องทำกำรประเมินตนเอง (Self Assessment)
ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้และจัดทำเป็นรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (Self Assessment)
3) จังหวัดส่งหนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรตรวจประเมินพร้อมทั้งรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (Self Assessment)
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2. ช่วงตรวจประเมิน
1) Stage 1
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมินและยืนยันขอบข่ำยกำรตรวจ
ประเมินให้แก่ผู้แทนของไมซ์ซิตี้
- ตรวจประเมินไมซ์ซิตี้ตำมเกณฑ์
- ประชุมทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อสรุปผลกำรตรวจประเมิน
- จัดทำรำยงำนกำรตรวจประเมิน ณ วันที่ตรวจประเมิน (On-Site Report)
- ชี้แจงผลกำรตรวจประเมินให้แก่ผู้แทนของไมซ์ซิตี้
2) Stage 2
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมินและยืนยันขอบข่ำยกำรตรวจ
ประเมินให้แก่ผู้แทนของไมซ์ซิตี้
- ตรวจประเมินไมซ์ซิตี้ตำมเกณฑ์
- ประชุมทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อสรุปผลกำรตรวจประเมิน
- จัดทำรำยงำนกำรตรวจประเมิน ณ วันที่ตรวจประเมิน (On-Site Report)
- ชี้แจงผลกำรตรวจประเมินให้แก่ผู้แทนของไมซ์ซิตี้
3) ผู้แทนไมซ์ซิตี้รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนแก้ไขผลกำรตรวจประเมินตำมประเด็น
ในรำยงำนกำรตรวจประเมิ น ณ วั น ที่ ต รวจประเมิ น (On-Site Report) ตำม
ระยะเวลำที่ ก ำหนดและลงลำยมื อ ชื่ อ เพื่ อ ยื น ยั น ควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดย
ประธำนคณะทำงำนไมซ์ซิตี้ของเมือง (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)
4) ทีมผู้ตรวจประเมินจัดทำรำยงำนสรุปผลเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรประเมินเมือง
ไมซ์ซิตี้
5) เมื่อครบอำยุกำรรั บรอง (5 ปี) กระบวนกำรตรวจประเมินจะดำเนิ น กำรตรวจ
ประเมินใหม่ทั้ง 2 Stages

3. หลังการตรวจประเมิน (ช่วงสรุปผล)
1) กำรตัดสินและแจ้งผลกำรตรวจประเมิน
- สสปน. นำผลกำรตรวจประเมินและรำยงำนกำรประเมินฉบับสมบูรณ์เสนอ
ต่อ คณะกรรมกำรประเมิ นเมือ งไมซ์ซิ ตี้เ พื่ อพิ จำรณำรับ รองผลกำรตรวจ
ประเมิน
- สสปน. ส่งหนังสือแจ้งให้จังหวัดทรำบผลกำรตรวจประเมิน
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- สสปน. จัด พิ ธี ให้ มี กำรมอบตรำสั ญ ลัก ษณ์แ ก่ จังหวั ดที่ ไ ด้ผ่ ำ นกำรรับ รอง
(หำกมี)
2) กำรรับรองกำรเป็นเมืองไมซ์ซิตี้
- อำยุกำรรับรองกำรเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ มีอำยุครำวละ 5 ปี
- กำรต่ อ อำยุ รั บ รองกำรเป็ น เมื อ งไมซ์ ซิ ตี้ จั ง หวั ด จะต้ อ งประสำนงำนกั บ
สสปน. ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อนกำรรับรองหมดอำยุ เพื่อขอรับกำรตรวจ
ประเมินใหม่
3) กำรติดตำมผล
- เมืองที่ได้รับกำรรับรองกำรเป็นไมซ์ซิตี้ครบ 3 ปี สสปน.อำจจะดำเนินกำร
ติดตำมว่ำเมืองที่ได้รับกำรรับรองยังคงคุณสมบัติกำรเป็นเมืองไมซ์ซิตี้หรือไม่
- กรณีที่มีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของเมืองไมซ์ซิตี้ที่ไม่เป็นไปตำม
หลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น เมื อ งไมซ์ ซิ ตี้ สสปน.อำจมี ก ำรพิ จ ำรณำเข้ ำ ไป
ตรวจสอบหรือตรวจประเมินตำมประเด็นที่ได้รับกำรร้องเรียน และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรประเมินเมืองไมซ์ซิตี้เพื่อพิจำรณำให้ดำเนินกำรแก้ไข พักใช้
เพิกถอน หรือดำเนินกำรอื่น แล้วแต่กรณี
4. คณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประเมินเมืองไมซ์ซิตี้
1) พิจำรณำให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และควำมเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์กำร
ประเมินพื้นทีไ่ มซ์ซติ ี้
2) พิจำรณำรับรองผลกำรตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ที่เสนอโดย สำนักงำนส่งเสริม
กำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
องค์ประกอบคณะกรรมกำร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
ผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ
ผู้แทนสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ผู้แทนสำนักงบประมำณ
ผู้แทนสมำคมโรงแรมไทย
ผู้แทนสมำคมกำรแสดงสินค้ำ (ไทย)
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7. ผู้แทนสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ (ไทย)
8. ผู้แทนสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน
9. ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10. นักวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์
11. ผู้แทนสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุม
และนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

********************
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3 หลักเกณฑ์การประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ ประกอบด้ว ย 8 ด้ำน และในแต่
ละด้ำนประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ย่อยที่สะท้อนกำรวัดตำมวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์แต่
ละด้ำนในกำรประเมินศักยภำพเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ 8 ด้ำน ได้แก่
1) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 1: ควำมสะดวกในกำรเข้ำสู่เมืองและสถำนที่จัดงำน
2) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 2: กำรสนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์จำกเมืองทีจ่ ัดงำน
3) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 3: กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรประชุม
4) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 4: ทีพ่ ักและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
5) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 5: สถำนที่จัดงำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
6) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 6: ภำพลักษณ์และควำมมีชื่อเสียงของเมือง
7) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 7: สภำพแวดล้อมของเมือง
8) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 8: ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โดยมีรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 1: ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
หลักเกณฑ์
1. ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
1.1 ความถี่ของระบบคมนาคมทางอากาศในการเดินทางเข้าสู่เมือง
พิจารณาจาก : ควำมสะดวกในกำรเข้ำสู่เมืองหรือสถำนที่จัดงำนของผู้เข้ำร่วมงำนไมซ์จำกพื้นที่
อื่นๆ วัดจำกกำรมีท่ำอำกำศยำนที่มีเที่ยวบินเพื่อกำรพำณิชย์ในกำรเข้ำสู่ เมืองหรือเข้ำสู่เมือง
ใกล้เคียง ที่มีระยะห่ำงจำกเมืองไม่เกิน 150 กิโลเมตร
ศักยภาพระดับ
1 ไม่มีท่ำอำกำศยำน หรือมีแต่อยู่ห่ำงจำกเมืองมำกกว่ำ 150 กิโลเมตร
ศักยภาพระดับ
2 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่
เกิน 150 กิโลเมตร) ที่มีเที่ยวบิน เพื่อ กำรพำณิชย์ ภำยในประเทศ
อย่ำงเป็นประจำ
ศักยภาพระดับ
3 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่
เกิน 150 กิโลเมตร) ที่มีเที่ยวบินเพื่อกำรพำณิชย์ ระหว่ำงประเทศ
จำกประเทศในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงเป็นประจำ
ศักยภาพระดับ
4 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่
เกิน 150 กิโลเมตร) ที่มีเที่ยวบินเพื่อกำรพำณิชย์ ระหว่ำงประเทศ
จำกประเทศในทวีปเอเชียอย่ำงเป็นประจำ
ศักยภาพระดับ
5 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่
เกิน 150 กิโลเมตร) ที่มีเที่ยวบินเพื่อกำรพำณิชย์ ระหว่ำงประเทศ
จำกประเทศนอกทวีปเอเชียอย่ำงเป็นประจำ
หมำยเหตุ: ระยะทำงวัดจำกท่ำอำกำศยำนถึงจุดที่เข้ำสูเ่ ขตพื้นที่จังหวัด (หรือเมือง)
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หลักเกณฑ์
1. ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
1.2 ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเดินทางเข้าสู่เมือง
พิจารณาจาก : ควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำสู่เมืองจัดงำน โดยพิจำรณำจำกจำนวนถนนที่เป็น
เส้นทำงหลวงแผ่นดินสำยประธำน (ทำงหลวงที่มีหมำยเลขตัวเดียว เช่น 2) และสำยประธำนภำค
(ทำงหลวงที่มีหมำยเลข 2 ตัว เช่น 21) ในกำรเดินทำงเข้ำสู่เมืองที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ 1 ไม่มีถนนที่เป็นเส้นทางหลัก ต้องใช้เส้นทำงรองที่เข้ำสู่เมือง
ศักยภาพระดับ 2 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 1 สาย ในกำรเดินทำงเข้ำสู่
เมือง
ศักยภาพระดับ 3 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 2 สาย ในกำรเดินทำงเข้ำสู่
เมือง
ศักยภาพระดับ 4 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 3 สาย ในกำรเดินทำงเข้ำสู่
เมือง
ศักยภาพระดับ 5 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 4 สายหรือมากกว่า ในกำรเดิน
ทำงเข้ำสู่เมือง
หมำยเหตุ:
1) หำกเมืองมีระบบกำรคมนำคมทำงบกอื่นที่ทันสมัยและมีมำตรฐำน (นอกเหนือไปจำกทำง
ถนน/ทำงหลวง) ก็ขอให้เสนอข้อมูลประกอบเพื่อเป็นข้อมูลเสริม เช่น รถไฟควำมเร็วสูง เป็น
ต้น เพื่อที่ผู้ประเมินจะเทียบเคียงกับระดับของถนน เพื่อเป็นคะแนนศักยภำพ
2) ถนนที่นำเสนอจะต้องอยู่ในสภำพกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกกำรสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

1. ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
1.3 ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเดินทางภายในเมืองและ
สถานที่สาคัญ
พิจารณาจาก : ควำมสะดวกในกำรเดินทำงภำยในเมืองจัดงำนและสถำนที่สำคัญของผู้เข้ำร่วมงำนไมซ์
เพือ่ ทำกิจกรรมต่ำงๆ โดยวดั จำกประเภทของระบบคมนำคมกำรเดินทำงภำยในพื้นที่ เช่น รถยนต์ส่วน
บุคคล รถรับจ้ำงสำธำรณะ รถโดยสำรประจำทำง รถไฟฟ้ำ หรือรถไฟฟ้ำใต้ดิน รวมถึงกำรพิจำรณำ
จำกขอบเขตควำมครอบคลุมของระบบกำรคมนำคมดังกล่ำวที่ให้บริกำรภำยในเมืองจัดงำน เช่น
ครอบคลุมบำงพื้นที่ มีจำกัด หรือมีในหลำยพื้นที่
ศักยภาพระดับ 1 ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเท่ำนั้น
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถแท็กซี่ รถสองแถว
บริกำรในเมือง
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น
รถประจำทำง
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่
หลากหลาย รวมถึงมีการขนส่งระบบรางทีท่ ันสมัย

- 19 -

หลักเกณฑ์กำรประเมินเมืองเพือ่ เป็นไมซ์ซติ ี้

หลักเกณฑ์ด้านที่ 2: การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองทีจ่ ัดงาน
หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.1 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดงานไมซ์
พิจารณาจาก : กำรที่เมืองสนับสนุนกิจกำรไมซ์ในเมือง เช่น
1) กำรสนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ อุ ต สำหกรรมไมซ์ ใ นพื้ น ที่ หรื อ นอกพื้ น ที่ หรื อ ใน
ต่ำงประเทศ
2) กำรประสำนงำนและกำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่สถำนที่รำชกำรหรือสถำนที่สำธำรณะในกำรจัดงำน
ไมซ์ และกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดงำน
3) กำรตั้งคณะทำงำนหรือคณะกรรมกำรไมซ์ประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน และ/หรือกำรมีนโยบำย
อื่นๆที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงำนไมซ์ เช่น กำรขับเคลื่อนเมืองไมซ์โดยใช้ Sustainability เป็น
ตัวนำ
4) กำรกำหนดยุทธศำสตร์สนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์ในยุทธศำสตร์/แผนพัฒนำจังหวัด
5) กำรจัดสรรงบประมำณจังหวัดเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์
6) รำยงำนสิ่งสนับสนุนจำกเมืองเจ้ำภำพ (City Package)
ศักยภาพระดับ
1 มี ก ำรสนั บสนุ น ระดั บ ต่ ามาก ได้ แ ก่ กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ ำ น
กฎระเบียบตำมภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ
ศักยภาพระดับ
2 มีกำรสนับสนุนระดับต่า ได้แก่ กำรสนับสนุนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
อุตสำหกรรมไมซ์ในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ หรือในต่ำงประเทศ
ศักยภาพระดับ
3 มี ก ำรสนั บสนุ น หรื อ ให้ ก ำรช่ว ยเหลื อ ในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ กำร
ประสำนงำนและกำรอนุ ญ ำตให้ ใ ช้พื้ นที่ ส ถำนที่ร ำชกำรหรื อสถำนที่
สำธำรณะในกำรจัดงำนไมซ์ และกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดงำน
ศักยภาพระดับ
4 มี ก ำรสนั บ สนุ น หรื อ ให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ สู ง ได้ แ ก่ กำรตั้ ง
คณะทำงำนหรือคณะกรรมกำรไมซ์ประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน และ/
หรื อ กำรมี น โยบำยอื่ น ๆที่ ส นั บ สนุ น /เกี่ ย วข้ อ งกั บ งำนไมซ์ เช่ น กำร
ขับเคลื่อนเมืองไมซ์โดยใช้ Sustainability เป็นตัวนำ
ศักยภาพระดับ
5 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับสูงมาก ได้แก่ กำรกำหนด
ยุทธศำสตร์สนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์ในยุทธศำสตร์/แผนพัฒนำจังหวัด
และ/หรื อ กำรจั ด สรรงบประมำณจั ง หวั ด เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรกำร
ด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ดั ง กล่ ำ ว และมี ร ำยกำรสิ่ ง
สนับสนุนจำกเมืองเจ้ำภำพ (City Package)
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.2 การสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดงานไมซ์
พิจารณาจาก : กำรให้ควำมช่วยเหลือและควำมต่อเนื่องในกำรให้ควำมช่วยเหลือของภำคเอกชน
ในกำรจัดทำกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์ในเมือง โดยพิจำรณำจำก ระดับกำรช่วยเหลือตั้งแต่
กำรให้ข้อมูลสนับสนุน กำรติดป้ำยต้อนรับ กำรสนับสนุนกำรจัดหำวิทยำกรเพื่อบรรยำยในงำน
นิทรรศกำร กำรจัดงำนแสดงต้อนรับประสำนงำน ระดมสมำชิกในเครือข่ำยมำเช่ำพื้นที่นทิ รรศกำร
กำรสนับสนุนโรงแรมที่พัก กำรสนับสนุนสถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ จนถึงกำรเป็นเจ้ำภำพร่วม
ในกำรจัดนิทรรศกำรร่วมกัน เป็นต้น
ศักยภาพระดับ
1 มีกำรสนับสนุนระดับต่ามาก ได้แก่ ส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรวำงแผนกำรจัด
ประชุมไมซ์
ศักยภาพระดับ
2 มีกำรสนับสนุนในระดับต่า เช่น เข้ำร่วมกำรวำงแผนกำรจัดประชุมไมซ์
และสนับสนุนประชำสมพันธ์งำนโดยทั่วไป กำรติดป้ำยต้อนรับ
ศักยภาพระดับ
3 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับปานกลาง เช่น สนับสนุน
กำรจัดหำวิทยำกรเพื่อบรรยำย และประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือใน
กำรติดต่อสมำชิก
ศักยภาพระดับ
4 มี ก ำรสนั บ สนุ น หรื อ ให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ สู ง เช่ น กำรสนั บ สนุ น
สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ หรือ จัดงบประมำณสนับสนุนจัดงำน มี
กำรจัดงำนแสดงต้อนรับ และงำนจัดเลี้ยง
ศักยภาพระดับ
5 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับสูงมาก เช่น กำรสนับสนุน
สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ กำรสนับสนุนโรงแรมที่พัก และ/หรือจัด
งบประมำณสนับสนุนจัดงำน เป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดงำนร่วมกัน
หมำยเหตุ: องค์กรเอกชนต่ำงๆ เช่น สภำอุตสำหกรรมกรรมจังหวัด หอกำรค้ำจังหวัด เป็นต้น
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.3 การสนับสนุนงานไมซ์จากสถาบันการศึกษาในเมือง
พิจ ารณาจาก : กำรที่ส ถำบั น กำรศึ ก ษำที่ ตั้งอยู่ ภ ำยในเมื อ งมีก ำรด ำเนิน กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น
กิจกรรมไมซ์ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
1) กำรจัดกำรฝึกอบรมฝีมือด้ำนไมซ์
2) กำรมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
3) กำรมีผลงำนวิจัยเกีย่ วกับไมซ์อย่ำงต่อเนื่อง
4) กำรมีศูนย์/สถำบันควำมรูเ้ ฉพำะด้ำนเกี่ยวกับไมซ์ เช่น ศูนย์วิจัย/ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
5) กำรมีสถำบันกำรศึกษำที่เปิดให้เป็นสถำนที่จัดกิจกรรมไมซ์
ศักยภาพระดับ
1 มีกำรส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมไมซ์
ศักยภาพระดับ
2 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 1 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
ศักยภาพระดับ
3 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 2 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
ศักยภาพระดับ
4 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 3 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
ศักยภาพระดับ
5 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 4-5 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
หมำยเหตุ:
1) กำรฝึกอบรมฝีมือด้ำนไมซ์ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับสำขำอำชีพด้ำนไมซ์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น
2) กำรมี ผ ลงำนวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ไมซ์ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง หมำยถึ งกำรที่ มี ส ถำบั น กำรศึ ก ษำในเมื อ งมี
ผลงำนวิจัยเกี่ยวกับไมซ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปีติดต่อกัน (นับเฉพำะ 3 ปีย้อนหลัง) โดยให้นับ
ผลงำนดังต่อไปนี้
- ผลงำนวิจัยเกี่ยวกับไมซ์ที่นักวิจัยของสถำบันกำรศึกษำได้ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับประเทศหรือนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ ISI
- ผลงำนวิจัยเกี่ยวกับไมซ์ที่สถำบันกำรศึกษำได้รับเงินทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนวิจัย
โดยองค์กรภำครัฐหรือเอกชน ทั้งภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ และมีผลงำนใน
รู ป แบบรำยงำนกำรวิ จั ย ที่ มี ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพอย่ ำ งเป็ น กิ จ ลั ก ษณะ
(เช่น มีกระบวนกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมิน หรือมีคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง เป็นต้น)
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.4 การสนับสนุนงานไมซ์จากภาคประชาชน
พิจารณาจาก : กำรที่ภำคประชำชนมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด โดยพิจำรณำจำก
กำรสนับสนุนกิจกรรมไมซ์โดย “องค์กรภำคประชำชน” ได้แก่ กำรเข้ำร่วมประชุมวำงแผนจัด
กิจกรรมไมซ์ ร่วมประชำสัมพันธ์งำนโดยทั่วไป กำรติดป้ำยต้อนรับ สนับสนุนบุคลำกรเพื่อร่วม
กิจกรรม ประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือในกำรติดต่อสมำชิก กำรสนับสนุนสถำนที่สำหรับจัด
กิจกรรมไมซ์ จนถึงกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดนิทรรศกำรร่วมกัน เป็นต้น
ศักยภาพระดับ
1 มีกำรสนับสนุนระดับต่ามาก เช่น ส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรวำงแผนกำรจัด
ประชุมไมซ์
ศักยภาพระดับ
2 มีกำรสนับสนุนในระดับต่า เช่น เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
ไมซ์ และร่วมประชำสัมพันธ์งำนโดยทั่วไป กำรติดป้ำยต้อนรับ
ศักยภาพระดับ
3 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับปานกลาง เช่น สนับสนุน
บุคลำกรเพื่อร่วมกิจกรรม ประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือในกำรติดต่อ
สมำชิก
ศักยภาพระดับ
4 มีก ำรสนั บสนุน หรื อให้ก ำรช่ว ยเหลื อในระดั บสู ง เช่ น กำรสนับ สนุ น
สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์
ศักยภาพระดับ
5 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับสูงมาก เช่น กำรสนับสนุน
สถำนที่ ส ำหรั บ จั ด กิ จ กรรมไมซ์ และเป็ น เจ้ ำ ภำพร่ ว มในกำรจั ด งำน
ร่วมกัน
หมำยเหตุ :
องค์กรภำคประชำชน หมำยถึง องค์กรเอกชนไม่แสวงหำกำไร ทั้งที่มีกำรรวมตัวกันมีสถำนะทำง
กฎหมำย หรือไม่มีสถำนะทำงกฎหมำย โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มประชำชน กลุ่มศำสนำ
กลุ่มร่วมพัฒนำสังคม โดยอำจมีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งแสวงหำกำไรเข้ำกลุ่มตนเอง เช่น
มูลนิธิ สมำคม ฯลฯ แต่ไม่นับรวมสมำคม/สภำธุรกิจกำรค้ำ (เช่น สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ
เป็นต้น) ซึ่งนับเป็นตัวแทนของภำคเอกชนที่ทำธุรกิจกำรค้ำในหลักเกณฑ์ย่อยข้อ 2.2 แล้ว
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.5 ประเภทผู้ให้บริการงานไมซ์ในเมือง
พิจารณาจาก : ความครบถ้วนของประเภทผู้ให้บริการงำนไมซ์ในเมืองตำมกำรจัดประเภทผู้
ให้บริกำรของระบบนิเวศอุตสำหกรรมไมซ์ (MICE Ecosystem) ได้แก่
1) บริษัทที่เป็นตัวกลำงในกำรวำงแผนสำหรับกิจกรรมไมซ์ (Planner Company)
2) ผู้ให้บริกำรสถำนที่สำหรับกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Venue)
3) ผู้ให้บริกำรระบบขนส่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ (Logistics)
4) ผู้ให้บริกำรที่พัก (Accommodation)
5) ผู้ให้บริกำรอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม (Event Supply)
6) ผู้ให้บริกำรกำรจัดหำนักแสดง กิจกรรมกำรแสดงสำหรับกิจกรรมไมซ์ (Show/Performance)
7) ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขำยปลีกในประเทศ (Shopping)
8) ผู้ให้บริกำรกำรท่องเที่ยว (Excursion)
9) ผู้ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
10) วิทยำกรผู้บรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ และควำมรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Speaker)
11) หน่วยงำนที่เป็นองค์กรหลักที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์ของเมือง
หรือของประเทศ (Convention and Visitors Bureau หรือ CVB)
12) หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น (Government - National, Local)
13) สมำคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (Association)
14) สถำบั น กำรศึ ก ษำทั้ ง ในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย และอำชี ว ะศึ ก ษำที่ เ ป็ น ของภำครั ฐ และ
ภำคเอกชน (University/ Vocational School/ Education School)
ศักยภาพระดับ

1 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมืองน้อยกว่า 7 ประเภท

ศักยภาพระดับ

2 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง 7 - 8 ประเภท

ศักยภาพระดับ

3 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง 9-10 ประเภท

ศักยภาพระดับ

4 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง 11-13 ประเภท

ศักยภาพระดับ

5 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมืองครบทั้ง 14 ประเภท

หมำยเหตุ :
1) ผู้ให้บริกำรในแต่ละประเภทต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงำนที่มีสถำนะถูกต้องตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำรนั้นๆ
2) อ้ำงอิงเอกสำรระบบนิเวศของอุตสำหกรรมไมซ์ (MICE Ecosystem)
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
2.6 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล (Meeting & Incentive)
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพ ประสบกำรณ์และกำรได้รับกำรยอมรับของผู้ใ ห้บริกำรงำนจั ด
ประชุมองค์กรและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (Meeting & Incentive)
ศักยภาพระดับ 1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
ศักยภาพระดับ 3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
ศักยภาพระดับ 4 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในระดับชาติ และ/หรือที่มีบุคลากร
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ศักยภาพระดับ 5 มี ผู้ ให้ บริ กำรที่ มี ประสบกำรณ์ งำนไมซ์ ในระดั บ นานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.7 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดประชุมวิชาการ (Convention)
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพ ประสบกำรณ์และกำรได้รับกำรยอมรับของผู้ให้บริกำรงำนจัด
ประชุมวิชำกำร (Convention)
ศักยภาพระดับ
1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ
2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
ศักยภาพระดับ
3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
ศักยภาพระดับ
4 มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ มี ป ระสบกำรณ์ งำนไมซ์ ใ นระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ ที่ มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ศักยภาพระดับ
5 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ ในระดับนานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.8 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดนิทรรศการ (Exhibition)
พิจ ารณาจาก : ระดั บคุ ณภำพ ประสบกำรณ์แ ละกำรได้ รับ กำรยอมรั บของผู้ ให้ บริ กำรงำน
นิทรรศกำร (Exhibition)
ศักยภาพระดับ 1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
ศักยภาพระดับ 3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
ศักยภาพระดับ 4 มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ มี ป ระสบกำรณ์ งำนไมซ์ ในระดั บ ชาติ และ/หรื อ ที่ มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ศักยภาพระดับ 5 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ ในระดับนานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.9 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดงาน Event
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพ ประสบกำรณ์และกำรได้รับกำรยอมรับของผู้ให้บริกำรงำนจัดงำน
Event
ศักยภาพระดับ 1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ
ศักยภาพระดับ
ศักยภาพระดับ
ศักยภาพระดับ

2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
4 มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ มี ป ระสบกำรณ์ งำนไมซ์ ใ นระดั บ ชาติ และ/หรื อ ที่ มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
5 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ ในระดับนานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 3: กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
หลักเกณฑ์
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
หลักเกณฑ์ย่อย
3.1 ความหลากหลายและคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
พิจารณาจาก : ควำมพร้อมของสถำนที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้เข้ำร่วมงำนหลังจำกกำรเข้ำร่วมงำนไมซ์
โดยวัดจำกควำมหลำกหลำยของประเภทสถำนที่ท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเภทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปะวิทยำกำร ประเภทที่ 3
แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ประเภทที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเภทที่ 5 แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร ประเภทที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ประเภทที่ 7 แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชำติ ประเภทที่ 8 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชำยหำด ประเภทที่ 9
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ประเภทที่ 10 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเภทถ้ำ ประเภทที่
11 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทำงธรรมชำติ ประเภทเกำะ ประเภทที่ 12 แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทำงธรรมชำติ
ประเภทแก่ง ประเภทที่ 13 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทที่ 14 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
ประเภทธรณีสัณฐำน
ศักยภาพระดับ
1 มีสถำนที่ทอ่ งเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง 1-5 ประเภท
ศักยภาพระดับ
2 มีสถำนที่ทอ่ งเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง 6-7 ประเภท
ศักยภาพระดับ
3 มีสถำนที่ทอ่ งเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง 8-9 ประเภท
ศักยภาพระดับ
4 มีสถำนที่ท่องเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 10
ประเภท และได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศอย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
ศักยภาพระดับ
5 มีสถำนที่ท่องเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 10
ประเภท และได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศและได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
นานาชาติ อย่างน้อยอย่างละ 1 แห่งภายในระยะเวลา 3 ปี
หมำยเหตุ :
รำงวั ล ที่ ไ ด้ รั บ ต้ อ งเป็ น รำงวั ล จำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ องค์ ก รระหว่ ำ งประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมินและ
หลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม – Social
media เป็นองค์ประกอบหลัก)
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หลักเกณฑ์
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
หลักเกณฑ์ย่อย
3.2 ความหลากหลายและความน่าสนใจของแหล่งช้อปปิ้ง
พิจารณาจาก : ควำมพร้อมของแหล่งช้อปปิ้งในกำรเลือกซื้อสินคำ้ และของที่ระลึกหลังจำกกำรเข้ำ
ร่วมงำนไมซ์ โดยวัดจำก ควำมหลำกหลำยของแหล่งชอปปิ้ง อำทิ
1) ถนนคนเดิน
2) ตลำดทีเ่ ปิดเฉพำะเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เช่น ตลำดน้ำอัมพวำ)
3) ห้ำงสรรพสินค้ำ หรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น
4) ศูนย์ OTOP
5) ห้ำงสรรพสินค้ำ Outlet
ซึ่งไม่รวม ตลำดสด ตลำดขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค
ศักยภาพระดับ
1 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 1 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน หรือ
ตลำด
ศักยภาพระดับ
2 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 2 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน ตลำด
หรือห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น
ศักยภาพระดับ
3 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 3 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน ตลำด
ห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรสินค้ำท้องถิ่น หรือ ศูนย์ OTOP
ศักยภาพระดับ
4 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 4 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน ตลำด
ห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น ศูนย์ OTOP หรือ
ห้ำงสรรพสินค้ำ outlet
ศักยภาพระดับ
5 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 5 รายการ มีถนนคนเดิน ตลำด
ห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น ศูนย์ OTOP และ/หรือ
ห้ำงสรรพสินค้ำ outlet
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ตัวแปร
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
ตัวแปรย่อย
3.3 คุณภาพและความหลากหลายของสถานทีส่ ังสรรค์ทางสังคม
พิจารณาจาก : ควำมพร้อมของสถำนที่ภำยในเมืองในกำรพบปะสังสรรค์หลังจำกกำรเข้ำร่วมงำน
ไมซ์ โดยวัดจำกจำนวน สถำนที่ ควำมหลำกหลำยของสถำนที่ ควำมโดดเด่นและควำมน่ำสนใจของ
สถำนที่ สำหรับกำรสังสรรค์ทำงสังคมหรือทำงธุรกิจ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุมภำยในเมืองที่จัด
งำน เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร ผับ บำร์ โดยไม่รวมถึงร้ำนอำหำรในห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำรใน
โรงแรม
ศักยภาพระดับ 1 มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง 5 แห่ง โดยมีร้าน
ที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 50 คน
2 มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง 6-10 แห่ง
ศักยภาพระดับ
โดยทุกแห่งสามารถรองรับไม่ต่ากว่า 50 คน
3 มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง มากกว่า 10 แห่ง
ศักยภาพระดับ
โดยมีร้านที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 150 คน อย่างน้อย 1 แห่ง
4 มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง มากกว่า 10 แห่ง
ศักยภาพระดับ
โดยมีร้านที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 300 คน อย่างน้อย 1 แห่ง
5 มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง มากกว่า 10 แห่ง
ศักยภาพระดับ
โดยมีร้านที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 500 คน อย่างน้อย 1 แห่ง
หมำยเหตุ:
ผู้ให้บริกำรในแต่ละประเภทจะต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงำนที่มีสถำนะถูกต้องตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำรนั้นๆ
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ตัวแปร
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
ตัวแปรย่อย
3.4 เครือข่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจไมซ์
พจิ ารณาจาก : จำนวนและขนำดของเครือข่ำยธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรติดต่อทำงธุรกิจไมซ์
ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม ได้แก่
1) เครือข่ำยธุรกิจทำงเกษตร เช่น วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์เพื่อกำรเกษตร เป็นต้น
2) เครือข่ำยธุรกิจอุตสำหกรรม เช่น สมำคมหรือสภำธุรกิจ/อุตสำหกรรม
3) เครือข่ำยธุรกิจกำรค้ำและภำคบริกำร เช่น สมำคม/สภำธุรกิจกำรค้ำ เป็นต้น
ที่อยู่ในในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง และต้องเป็นเครือข่ำยธุรกิจมีควำมพร้อม มีศักยภำพและมีกำร
จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำน แหล่งศึกษำดูงำน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ ให้แก่นักธุรกิจ นักเดินทำงจำกนอกพื้นที่อย่ำงเป็นประจำหรือ
มีกำรดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง
ศักยภาพระดับ 1 มีเครือข่ำย 1 กลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่มน้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 2 มีเครือข่ำย 3 กลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 3 มีเครือข่ำย 5 กลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 4 มีเครือข่ำย 10 กลุม่ และมีสมาชิกกลุม่ ไม่น้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 5 มีเครือข่ำย 10 กลุม่ และมีสมาชิกกลุม่ ไม่น้อยกว่า 100 คน
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 4: ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
4.1 ความสามารถของที่พักในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน
พจิ ารณาจาก : ควำมสำมำรถของโรงแรมหรือรีสอร์ทในกำรรองรบั กำรเข้ำพักของผู ้เข้ำรว่ มงำน
ภำยในเมอื งจัดงำน โดยพิ จำรณำจ ำนวนหอ้ งพักทั้งหมดของโรงแรมหรือรีสอร์ ท ภำยในเมอื งที่ม ี
มำตรฐำนระดบั 3 ดำวขึ้นไป มสี ภำพที่ใชง้ ำนไดด้ ี อยูใ่ นบริเวณโดยรอบสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ 1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับ 3 ดาวขึ้นไป โดยมีจานวนรวม
ห้องพักในจังหวัดน้อยกว่า 300 ห้อง
ศักยภาพระดับ 2 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาวขึ้นไป โดยมีจานวนห้องพัก
ในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 500 ห้อง
ศักยภาพระดับ 3 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาวขึ้นไป โดยมีจานวนห้องพัก
ในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ห้อง
ศักยภาพระดับ 4 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาวขึ้นไป โดยมีจานวนห้องพัก
ในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ห้อง
ศักยภาพระดับ 5 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับ 5 ดาวขึ้นไป โดยมีจานวนห้องพัก
ในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ห้อง
หมำยเหตุ :
1) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งพิจำรณำจำกใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
2) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีระดับ 3 ดำวขึ้นไป
3) กำรจัดระดับดำวพิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทยหรือเทียบเท่ำ
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หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
4.2 จานวนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
พ จิ ารณาจาก : จ ำ น ว น โรงแรมหรื อ รี ส อร์ ท ที่ ผ ่ำ นเกณฑ ์ม ำตรฐำน (Qualified Standard
Accommodation) หรื อได้ รับ รำงวั ลภำยในระยะเวลำ 3 ปี (นั บ 3 ปี ย้อ นหลั ง ตั้ งแต่ ปีที่ ท ำกำร
ประเมิน) พิจำรณำจำกโรงแรมหรือรีสอร์ทที่นำเสนอในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทต่ำกว่ำ 6 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับรำงวัล
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 2 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท 6 - 10 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับรำงวัล
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 3 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท 11 - 15 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับรำงวัล
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 4 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท 16 - 20 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับรำงวัล
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 5 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท 21 แห่งขึ้นไป ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับรำงวัล
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
หมำยเหตุ :
1) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งพิจำรณำจำกใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
2) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีระดับ 3 ดำวขึ้นไป
3) กำรจัดระดับดำวพิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทยหรือเทียบเท่ำ
4) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
4.3 การลงทุนกิจการใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงสภาพของโรงแรมหรือ
รีสอร์ท
พจิ ารณาจาก : กำรลงทุ น ก่ อ สร้ ำ งโรงแรมใหม่ ใ นเมื อ ง และ/หรื อ กำรปรบั ปรงุ โรงแรมหรือ
รีส อร์ท (กำรปรั บปรุ งครั้ งใหญ่) บริเ วณอำคำรทั้ง ภำยนอกและภำยใน (Renovate) เชน่ กำร
ปรบั เปลี่ยนกำรตกแตง่ ภำยในและภำยนอกอำคำรให้ทันสมัย กำรปรบั ปร งุ โครงสร้ำงอำคำรให้
ทันสมยั เป็นตน้ ในชว่ งระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรปรับปรุงจำก
โรงแรมหรือรีสอร์ทที่นำเสนอในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง 1 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่ที่ขอรับ
กำรประเมิน
2 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 3 แห่ง ภายใน 2 ปี
ศักยภาพระดับ
นับแต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 5 แห่ง ภายใน 2 ปี
นับแต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 7 แห่ง ภายใน 2 ปี
นับแต่ที่ขอรับกำรประเมิน
5 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 9 แห่ง ภายใน 2 ปี
ศักยภาพระดับ
นับแต่ที่ขอรับกำรประเมิน
หมำยเหตุ:
1) กำรปรับปรุงสภำพของโรงแรมหรือรีสอร์ทที่แสดงจะต้องเป็นไปตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะนับเฉพำะกำรปรับปรุง (Renovation) ที่เป็นกำรปรับปรุงครั้งใหญ่ และ
ส่งผลให้เกิดกำรปรับโฉมหรือยกระดับกำรให้บริกำร
3) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะไม่นับกำรซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงส่วนที่บกพร่องเสียหำยให้กลับสู่กำรใช้
งำนได้ตำมปกติ
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หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
4.4 การให้บริการและประสบการณ์ของพนักงานภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของพนักงำนภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ท
โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ต่ำงๆ ได้แก่
1) กำรอบรมทักษะกำรบริกำรแก่พนักงำนเป็นประจำ
2) พนักงำนมีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรให้บริกำรและข้อมูลพื้นฐำนของเมือง
3) พนักงำนสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้
4) กำรแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย อัธยำศัยไมตรี มำรยำทดี มีควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร
5) มีระบบร้องเรียนและประเมินผลกำรบริกำร
พิจำรณำจำกโรงแรมหรือรีสอร์ทที่นำเสนอในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมือ แต่ขำดหลักฐำนที่ชัดเจน
ศักยภาพระดับ 2 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมือ
ศักยภาพระดับ 3 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับ กำรฝึกอบรมฝีมืออย่ำงสม่ำเสมอ อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี
ศักยภาพระดับ 4 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับ กำรฝึกอบรมฝีมืออย่ำงสม่ำเสมอ อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี และมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
ศักยภาพระดับ 5 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับการฝึกอบรมฝีมือหลักสูตรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และมีองค์ประกอบ
ครบทั้ง 5 ข้อ
หมำยเหตุ:
1) กำรฝึกอบรมฝีมือ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหำที่พัฒนำให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Function) สูงขึ้น
เท่ำนั้น และมีกำรจัดเป็นหลักสูตรเป็นกิจลักษณะ
2) กำรฝึกอบรมฝีมือ ไม่นับรวมกำรฝึกอบรมทั่วไปหรือกำรซักซ้อมทำควำมเข้ำ ใจในกระบวนกำร
ปฏิบัติทั่วไป เช่น กำรซ้อมหนีไฟ กำรอบรมพนักงำนใหม่ เป็นต้น
3) กำรฝึกอบรมฝีมือ ไม่นับรวมกำรสอนงำนหรือ ฝึกปฏิบัติงำนไปพร้อมกับกำรปฏิบัติงำนจริง
(On-the-job Training) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรสอนงำนปกติ
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หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย 4.5 คุณภาพด้านอาหารภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท
พิจารณาจาก : ควำมเหมำะสมของกำรบริกำรด้ำนอำหำร และคุณภำพของอำหำรภำยในโรงแรมที่
พัก เช่ น รสชำติ ควำมสะอำด ควำมสวยงำมของอำหำร กำรบริ กำรอำหำรเช้ ำ ห้ องอำหำรที่
ให้บริกำรตลอดทั้งวัน บริกำรสั่งอำหำรส่งที่ ห้อ งพัก ประเภทอำหำรที่หลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถ
เลือกได้ตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มผู้เข้ำพัก กำรจัดอำหำรให้ตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
ศำสนำ (อำหำรฮำลำล) กำรบริกำรจัดอำหำรพิเศษที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีกำรบริกำร
ที่ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อผู้เข้ำพัก โดยอย่ำงน้อย 1 แห่งตำมโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีรำยชื่อในข้อ
4.1
ศักยภาพระดับ 1 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และผ่ำน
กำรตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด
ศักยภาพระดับ 2 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และผ่ำน
กำรตรวจขั้น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับ รางวัล ระดั บ จั ง หวัด
อย่างน้อย 1 รางวัล
ศักยภาพระดับ 3 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และผ่ำน
กำรตรวจขั้น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับ รางวัล ระดั บ จั ง หวัด
อย่างน้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รางวัล
ศักยภาพระดับ 4 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และผ่ำน
กำรตรวจขั้น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับ รางวัล ระดั บ จั ง หวัด
อย่างน้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 3 รางวัล
ศักยภาพระดับ 5 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และผ่ำน
กำรตรวจขั้น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับ รางวัล ระดั บ จั ง หวัด
อย่างน้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 3 รางวัล และ
ได้ รั บ มาตรฐานสากล อย่ า งน้ อ ย 1 มาตรฐาน เช่ น GMP HACCP
ISO 22000 และ Halal เป็นต้น
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หมำยเหตุ:
1) กฎหมำยที่กำหนด หมำยถึง กฎหมำยที่กำกับกำรดำเนินกำรของสถำนที่สำหรับบริกำรอำหำร
และสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร ภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ท
2) ควำมหลำกหลำยวัดจำกกำรมีบริกำรอำหำรหลำยกลุ่มเป้ำหมำย เช่น อำหำรหลำยชำติ อำหำร
หลำยภำค/ท้องถิ่น อำหำรสำหรับกลุ่มคนศำสนำต่ำงๆ โดยนับได้อย่ำงน้อย 3 กลุ่ม
3) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
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หลักเกณฑ์
4. ทีพ่ ักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
4.6 การจัดการด้านความปลอดภัยของโรงแรมหรือรีสอร์ท
พจิ ารณาจาก : กำรวำงแผนในกำรรกั ษำควำมปลอดภัยแก่ผู้เข้ำพักภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ท ควำม
พรอ้ มของพนักงำนในกำรรกั ษำควำมปลอดภัย ควำมพร้อมและประสทิ ธิภำพของอุปกรณ์รกั ษำควำม
ปลอดภัย ซึง่ ประกอบดว้ ยองคป์ ระกอบต่ำงๆ ได้ แ ก่
1) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยมีกำรตรวจกำรพกอำวุธและวัตถุระเบิดก่อนเข้ำงำนหรือก่อน
เข้ำที่จอดรถ
2) เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอ
3) กล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงอันตรำย
4) อุปกรณ์เตือนภัยและดับเพลิงตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5) แผนปฏิบัติกำรและกำรซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้พิจำรณำรวมถึงโรงแรมหรือรีสอร์ทมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
ศักยภาพระดับ 1 มีการจัดการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพระดับ 2 มี ก ำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของโรงแรม และรี ส อร์ ท ครบทั้ ง 5
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตำมจำนวนโรงแรมในข้อ 4.1
3 มี ก ำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของโรงแรม และรี ส อร์ ท ครบทั้ ง 5
ศักยภาพระดับ
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตำมจำนวนโรงแรมและรีสอร์ทในข้อ
4.1
ศักยภาพระดับ 4 มี ก ำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของโรงแรม และรี ส อร์ ท ครบทั้ ง 5
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตำมจำนวนโรงแรมและรีสอร์ทในข้อ
4.1
5 มี ก ำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของโรงแรม และรี ส อร์ ท ครบทั้ ง 5
ศักยภาพระดับ
องค์ประกอบ ครบถ้วนทุกโรงแรมและรีสอร์ทในข้อ 4.1 และมีอย่ำงน้อย 1
แห่งที่ใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีรักษำควำมปลอดภัยระดับสูง ได้แก่ เครื่อง
ตรวจจับวัตถุระเบิด หรือ เครื่อง X-ray สัมภำระ
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หมำยเหตุ:
1) กำรวิเครำะห์คำนวณสัดส่วนร้อยละของโรงแรมและรีสอร์ทให้ใช้ฐำนของจำนวนห้องเป็นหน่วย
กำรวิเครำะห์
2) มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยตำมโครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย
มำตรฐำนควำมปลอดภั ย ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย หรื อ Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA) ของ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
4.7 โรงแรมหรือรีสอร์ทมีนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน
(Sustainability)
พิจารณาจาก : กำรที่โรงแรมหรือรีสอร์ทมี นโยบำยกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยนโยบำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยวัดจำก
1) กำรกำหนดให้มี กำรกำกับและกำรใช้นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรโรงแรม และ
สถำนที่พัก หรือได้รับรำงวัลหรือมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น Green Leaf Green Hotel
ISO 14001 Earth Check เป็นต้น
2) กำรกำหนดให้มี กำรกำกับและกำรใช้นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือได้รับรำงวัล
หรือมำตรฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ศักยภาพระดับ 1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก น้อยกว่าร้อยละ 10 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 2 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 3 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 4 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 5 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยื น (Sustainability) ในสถำนที่พั ก ครบถ้ วนตามจ านวน โรงแรม/
รีสอร์ทในข้อ 4.1 และมีโรงแรม/รีสอร์ทอย่ำงน้อย 1 แห่งได้รับรำงวัลหรือ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
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หมำยเหตุ:
1) กำรจั ด กำรอย่ ำ งยั่ ง ยั่ ง ยื น หมำยควำมรวมถึ ง กำรจั ด กำรด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มและด้ ำ นควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
2) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
3) กำรวิเครำะห์คำนวณสัดส่วนร้อยละของโรงแรมและรีสอร์ทให้ใช้ฐำนของจำนวนห้องเป็นหน่วย
กำรวิเครำะห์
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 5: สถานทีจ่ ัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.1 ความจุของห้องประชุม (Venue Capacity Meeting Room)
พ ิจ ารณาจาก : ควำมสำมำรถของห้ อ งประชุ ม ในกำรรองร บั ผู ้เ ข้ ำ ร ว่ มงำนพร อ้ มกั น ส งู ส ดุ
(Maximum Capacity) โดยห้อ งประชุม จัดงำนรวมถึงห้องจัดงำนภำยในอำคำร (Indoor) ต่ำงๆ
เช่น โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม หอประชุมในสถำนศึกษำ สถำนที่รำชกำร เป็นต้น ซึ่งพิจำรณำ
จำกห้องประชุม 1 ห้องทีส่ ำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนพร้อมกันสูงสุด (จัดแบบ Classroom ได้) และ
มีห้องประชุมย่อยหรือพร้อมปรับเป็นห้องประชุมย่อย
ศักยภาพระดับ 1 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุม น้อยกว่า 300 คน
ศักยภาพระดับ 2 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุม พร้อมกันสูงสุดได้
ระหว่ำง 301 – 500 คน ต่อห้อง
ศักยภาพระดับ 3 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุดได้
ระหว่ำง 501 – 1,000 คน ต่อห้อง
ศักยภาพระดับ 4 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุดได้
ระหว่ำง 1,001 – 3,000 คน ต่อห้อง
ศักยภาพระดับ 5 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุดได้
มากกว่า 3,000 คน ต่อห้อง
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.2 ความจุพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition)
พจิ ารณาจาก : ขนำดของพื้ นที่ที่ ไ ด ้มำตรฐำนสำหรบั กำรจัดงำนแสดงสนิ ค้ำ และนิท รรศกำร
(Exhibition Space) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงำนภำยในอำคำร มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพียงพอในกำรจัด
งำนในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
1) ควำมกว้ำงของประตใู นกำรขนย้ำยสนิ ค้ำขนำดใหญ่
2) จุดขนถ่ำยสินค้ำขนำดใหญ่
3) อุป กรณ์ ส ำหรั บเคลื่อ นย้ำ ยวัต ถุ ข นำดใหญ่ และมีน้ ำหนั ก มำก เช่ น Hand lift Forklift
เครน เป็นต้น
4) เครื่องปรับอำกำศภำยในห้องจัดงำน
5) ระบบแสงสว่ำงภำยในห้องจัดงำน
6) ระบบไฟฟ้ำภำยในห้องจัดงำน
7) ระบบสำรองน้ำใช้
8) ห้องน้ำแยก ชำย หญิง
9) ห้องน้ำสำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ
10) สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ เช่น ที่จอดรถ Wheelchair ลิฟท์
รำวจับ และป้ำยแสดงสัญลักษณ์ เป็นต้น
11) ศูนย์บริกำรธุรกิจ
12) ห้องปฐมพยำบำล
13) ห้องรับรอง ซึ่งต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี มีจำนวนที่เพียงพอ และมี
กำรบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
ศักยภาพระดับ 1 มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร แต่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
2 มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร ที่มีพื้นที่จัดงำน น้อยกว่า 1,500 ตาราง
ศักยภาพระดับ
เมตร ที่ได้มำตรฐำนสำหรับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
3 มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร ที่มีพื้นที่จัดงำน ระหว่าง 1,501 – 5,000
ศักยภาพระดับ
ตารางเมตร ที่ได้มำตรฐำนสำหรับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
และมีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างน้อย 8 รายการ
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ศักยภาพระดับ

ศักยภาพระดับ

4 มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร ที่มีพื้นที่จัดงำน มากกว่า 5,000 ตาราง
เมตร ที่ได้มำตรฐำนสำหรับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร และมี
สิ่งอานวยความสะดวกอย่างน้อย 11 รายการ
5 มีศูนย์จัดงาน แสดงสินค้ำและนิทรรศกำรที่ได้มำตรฐำนรองรับกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำและนิทรรศกำรโดยเฉพาะ มีพื้นที่จัดงำน มากกว่า 5,000
ตารางเมตร และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบทุกรายการ

หมำยเหตุ: กำรพิจำรณำนับสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้อ้ำงอิงมำตรฐำน TMVS
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
5.3 สถานทีจ่ ัดงานที่พิเศษ (Special Event Venue) โดดเด่น และเป็น
เอกลักษณ์
พิจารณาจาก : จำนวนและควำมหลำกหลำยของสถำนที่จั ดงำนภำยในเมือ งที่ มีลัก ษณะพิเศษ
โดดเด่ น และม ีเ อกล กั ษณ แ์ ตกต ่ำ ง เช่ น พิ พ ิธ ภั ณ ฑ์ บ้ ำ นโบรำณ พระรำชวั ง ห อ้ งแสดงภำพ
(Art Gallery) ค่ำยทหำร กำรดัดแปลงสถำนที่เก่ำให้เป็นที่จัดกิจกรรม เป็นตน้ เพื่อสร้ำงควำมรูส้ กึ
ถึ ง กำรเป็ น บุ ค คลพิ เ ศษให ้แ ก ่ผู ้เ ข ้ำ ร ่ว มงำน ซึ่ ง ควำมหลำกหลำยของสถำนท ี่จ ัด งำนพ ิเ ศษ
ประกอบด้ว ยหลำยด้ำ น เช่น ด้ำ นประวัติศ ำสตร์ ด้ำ นศิลปะ และกำรเป็นสถำนที่ที่ได้รับกำร
อนุรักษ์ เป็นต้น มีควำมสะดวกพร้อมใช้งำน และมีระเบียบและหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตใช้สถำนที่
อย่ำงชัดเจน
ศักยภาพระดับ 1 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อกำรจัดงำนที่มีลักษณะพิเศษ
ศักยภาพระดับ 2 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ 1 แห่ง
ศักยภาพระดับ 3 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ 2 - 3 แห่ง
ศักยภาพระดับ 4 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ 4 - 5 แห่ง
ศักยภาพระดับ 5 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ มากกว่า 5 แห่ง
หมำยเหตุ:
กำรมีระเบียบและหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตใช้สถำนที่ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ที่ประสงค์จะจัดงำนไมซ์มี
ช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้สถำนที่ที่ชัดเจน และสถำนที่เหล่ำนั้นเปิดโอกำสให้สำมำรถใช้สถำนที่ใน
กำรจัดงำนที่พิเศษ (Special Event) ได้
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.4 จานวนสถานที่จัดงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Qualified Venue)
พจิ ารณาจาก : จ ำนวนสถำนที่ จัด งำนที่ ผ ่ำนเกณฑ ์มำตรฐำน (Qualified Standard Venue)
ได้แก่ ห้องประชุม สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร สถำนที่จัดงำนพิเศษ (ตำมข้อ 5.15.3) โดยนับจำกจำนวนสถำนที่จัดงำนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กำหนดและมีควำมสำมำรถ
รองรับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำไมซ์ซิตี้ได้
ศักยภาพระดับ
1 มีสถำนทีจ่ ัดงำนทีผ่ ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนน้อยกว่า 5 แห่ง
ศักยภาพระดับ
2 มีสถำนทีจ่ ัดงำน 5-8 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ศักยภาพระดับ
3 มีสถำนทีจ่ ัดงำน 9-12 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ศักยภาพระดับ
4 มีสถำนทีจ่ ัดงำน 13-16 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ศักยภาพระดับ
5 มีสถำนทีจ่ ัดงำนมำกกว่ำ 16 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
หมำยเหตุ :
เกณฑ์มำตรฐำน (Qualified Standard Venue) พิจำรณำ มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย
(TMVS)
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.5 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานทีจ่ ัดงาน
พจิ ารณาจาก : ควำมสะดวกของท ำเลตำแหน่ งที่ ตั้ง สถำนที่ จ ัดงำน ในกลุ่ม ที่ เป็ นต วั แทนของ
สถำนที่จัดงำนภำยในเมอื ง สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนได้ โดยวัดควำมเหมำะสมจำกระยะเวลำที่
ต้องใช้ในกำรเดนิ ทำงโดยรถยนต์จำกโรงแรมที่พักสู่สถำนที่จัดงำนที่เสนอในข้อ 5.1-5.3 โดยเป็น
โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรองรับเพียงพอกับกำรจัดงำนของสถำนที่จัดงำนนั้นๆ
ศักยภาพระดับ
1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ห่ำงจำกสถำนที่จัดงำน
มากกว่า 10 กิโลเมตร
ศักยภาพระดับ
2 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ
3 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ
4 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ
5 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
หมำยเหตุ:
1) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งพิจำรณำจำกใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
2) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีระดับ 3 ดำวขึ้นไป
3) กำรจัดระดับดำวพิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทยหรือเทียบเท่ำ
4) สถำนีขนส่งมวลชน นับเฉพำะสถำนที่ให้บริกำรกำรขนส่งมวลชน (Public Transport) ทั้งของ
ภำครัฐและเอกชนที่จัดตั้งและดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
5.6 การลงทุนกิจการใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงสภาพของสถานที่
จัดงาน
พิจารณาจาก : กำรลงทุ น ก่ อ สร้ ำ งโรงแรมใหม่ ใ นเมื อ ง และ/หรื อ ปรับปรุงสถำนที่จัดงำน
(ปรับปรุงครั้งใหญ่) บริเวณอำคำรทั้งภำยนอกและภำยใน (Renovate) เชน่ กำรปรบั เปลี่ยนกำร
ตกแตง่ ภำยในอำคำรให้ทันสมัย กำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำรให้ทันสมัย เป็นต้น ในชว่ งระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรปรับปรุง ที่เสนอในข้อ 5.1-5.3
ศักยภาพระดับ
1 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง 1 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่ที่ขอรับ
กำรประเมิน
ศักยภาพระดับ
2 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 3 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ
3 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 5 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ
4 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 7 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ
5 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 9 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
หมำยเหตุ:
1) กำรปรับปรุงสภำพของสถำนที่จัดงำนฯที่แสดงจะต้องเป็นไปตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับของ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะนับเฉพำะกำรปรับปรุง (Renovation) ที่เป็นกำรปรับปรุงครั้งใหญ่
และส่งผลให้เกิดกำรปรับโฉมหรือยกระดับกำรให้บริกำร
3) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะไม่นับกำรซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงส่วนที่บกพร่องเสียหำยให้กลับสู่กำร
ใช้งำนได้ตำมปกติ
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.7 การให้บริการและประสบการณ์ของพนักงานภายในสถานที่จดั งาน
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของพนักงำนภำยในสถำนที่จัดงำน
(ตำมข้อ 5.1-5.3) โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ต่ำงๆ ได้แก่
1) กำรอบรมทักษะกำรบริกำรแก่พนักงำนเป็นประจำ
2) พนักงำนมีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรให้บริกำรและข้อมูลพื้นฐำนของเมือง
3) พนักงำนสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้
4) กำรแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย อัธยำศัยไมตรี มำรยำทดี ควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร
5) ระบบร้องเรียนและประเมินผลกำรบริกำร
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบมรมฝีมือแต่ขำดหลักฐำนที่ชัดเจน
ศักยภาพระดับ 2 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมือ
ศักยภาพระดับ 3 มีห ลั ก ฐำนกำรส่ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ไ ปรั บ กำรฝึ กอบรมฝี มื อ อย่า งสม่ าเสมอ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
ศักยภาพระดับ 4 มีหลั กฐำนกำรส่งเจ้ำ หน้ำ ที่ไปรับกำรฝึ กอบรมฝี มืออย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
ศักยภาพระดับ 5 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับ การฝึกอบรมฝีมือหลักสูตรทั้งภายใน
และภายนอกองค์ก รอย่า งสม่าเสมอ อย่ างน้อ ย 2 ครั้ง ต่อ ปี และมี
องค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
หมำยเหตุ:
1) กำรฝึกอบรมฝีมือ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหำที่พัฒนำให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Function)
สูงขึ้นเท่ำนั้น และมีกำรจัดเป็นหลักสูตรเป็นกิจลักษณะ
2) กำรฝึ ก อบรมฝี มื อ ไม่ นั บ รวมกำรฝึ ก อบรมทั่ ว ไปหรื อ กำรซั ก ซ้ อ มท ำควำมเข้ ำ ใจใน
กระบวนกำรปฏิบัติทั่วไป เช่น กำรซ้อมหนีไฟ กำรอบรมพนักงำนใหม่ เป็นต้น
3) กำรฝึกอบรมฝีมือ ไม่นับรวมกำรสอนงำนหรือฝึกปฏิบัติงำนไปพร้อมกับกำรปฏิบัติงำนจริง
(On-the-job Training) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรสอนงำนปกติ

- 48 -

หลักเกณฑ์กำรประเมินเมืองเพือ่ เป็นไมซ์ซติ ี้

หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.8 การจัดการด้านอาหารภายในสถานที่จัดงาน
พิจารณาจาก : คุณภำพของอำหำรภำยในสถำนที่จัดงำน เช่น รสชำติ ควำมสะอำด กำรบริกำร
อำหำรมื้อหลัก อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุม ห้องอำหำรทีใ่ ห้บริกำรตลอดทัง้ วัน
ประเภทอำหำรที่หลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถเลือกได้ตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มผู้เข้ำร่วม
งำน กำรจัดอำหำรตำมควำมต้องกำรของแต่ละศำสนำ (อำหำรฮำลำล) บริกำรจัดอำหำรพิเศษของ
ท้องถิ่น ซึ่งทำให้มีกำรบริกำรด้ำนอำหำรที่โดดเด่นกว่ำสถำนที่จัดงำนทั่วไปมำก มีร้ำนอำหำรที่ได้
มำตรฐำนให้บริกำรในบริเวณโดยรอบสถำนที่จัดงำน เป็นต้น โดยต้องมีกำรบริกำรที่ไดม้ ำตรฐำนและ
เพียงพอต่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ศักยภาพระดับ
1 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรในสถำนที่จัดงำนที่หลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด
ศักยภาพระดับ
2 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรในสถำนที่จัดงำนที่หลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 รางวัล
ศักยภาพระดับ
3 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรในสถำนที่จัดงำนที่หลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รางวัล
ศักยภาพระดับ
4 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรในสถำนที่จัดงำนที่หลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 3 รางวัล
5 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรในสถำนที่จัดงำนที่หลำกหลำย และผ่ำนกำร
ศักยภาพระดับ
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 3 รางวัล และ
ได้ รั บ มาตรฐานสากล อย่ า งน้ อ ย 1 มาตรฐาน เช่ น GMP HACCP
ISO 22000 และ Halal เป็นต้น
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หมำยเหตุ:
1) กฎหมำยที่กำหนด หมำยถึง กฎหมำยที่กำกับกำรดำเนินกำรของสถำนที่สำหรับบริกำรอำหำร
และสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร ภำยในสถำนที่จัดงำนฯ
2) ควำมหลำกหลำยวัดจำกกำรมีบริกำรอำหำรหลำยกลุ่มเป้ำหมำย เช่น อำหำรหลำยชำติ อำหำร
หลำยภำค/ท้องถิ่น อำหำรสำหรับกลุ่มคนศำสนำต่ำงๆ โดยนับได้อย่ำงน้อย 3 กลุ่ม
3) รำงวัลที่ ได้รับต้ องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม –
Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.9 การจัดการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน
พิจารณาจาก : กำรวำงแผนในกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้เข้ำร่วมงำนไมซ์ในสถำนที่จัดงำน ควำม
พร้อมของพนักงำนในกำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมพร้อมและประสิทธิภำพของอุปกรณ์รักษำควำม
ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่ำงๆ ได้แก่
1) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยมีกำรตรวจกำรพกอำวุธและวัตถุระเบิดก่อนเข้ำงำนหรือก่อนเข้ำ
ที่จอดรถ
2) เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอ
3) กล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงอันตรำย
4) อุปกรณ์เตือนภัยและดับเพลิงตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5) แผนปฏิบัติกำรและกำรซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้พิจำรณำรวมถึงสถำนที่จัดงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
1 มีการจัดการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพระดับ
2 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่จัดงำนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ศักยภาพระดับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 - 5.3
3 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่จัดงำนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ศักยภาพระดับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 - 5.3
4 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่จัดงำนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ศักยภาพระดับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 - 5.3
5 มี ก ำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของสถำนที่ จั ด ครบทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบ
ศักยภาพระดับ
ครบถ้ ว นทุ ก สถำนที่ จั ด งำนในข้ อ 5.1 -5.3 และมี อ ย่ ำ งน้ อ ย 1 แห่ ง ที่ ใ ช้
อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีรักษำควำมปลอดภัยระดับสูง ได้แก่ เครื่องตรวจจับ
วัตถุระเบิด หรือ เครื่อง X-ray สัมภำระ
หมำยเหตุ:
มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย ตำมโครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทยมำตรฐำนควำม
ปลอดภั ย ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย หรื อ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ของ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.10 สถานที่จัดงานมีนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน
พจิ ารณาจาก : นโยบำยของสถำนที่จัดงำนในด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยนโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อมและนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยวัดจำก 1) กำรกำหนดให้มี กำรกำกับ
และกำรใช้นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรสถำนที่จัดงำน หรือได้รับรำงวัลหรือมำตรฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม 2) กำรกำหนดให้มี กำรกำกับและกำรใช้นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
ได้รับรำงวัลหรือมำตรฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ศักยภาพระดับ
1 มีสถำนที่จัดงำนที่มี นโยบำยและ/หรือ กิจกรรมด้ำ นกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยื น (Sustainability) ในสถำนที่ จัดงำน น้อยกว่า ร้อยละ 10 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
2 มีสถำนที่จัดงำนที่มี นโยบำยและ/หรือ กิจกรรมด้ำ นกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่จัดงำน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
3 มีสถำนที่จัดงำนที่มี นโยบำยและ/หรือ กิจกรรมด้ำ นกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่จัดงำน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
4 มีสถำนที่จัดงำนที่มี นโยบำยและ/หรือ กิจกรรมด้ำ นกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่จัดงำน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
5 มีสถำนที่จัดงำนที่มี นโยบำยและ/หรือ กิจกรรมด้ำ นกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่ ง ยื น (Sustainability) ในสถำนที่ จั ด งำน ครบทั้ ง หมดตำมจ ำนวน
สถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3 และมีสถำนที่จัดงำนอย่ำงน้อย 1 แห่ง
ได้รับรำงวัลหรือมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
หมำยเหตุ:
1) กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยั่งยืน หมำยควำมรวมถึงกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2) รำงวัลที่ ได้รับต้ องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม –
Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 6: ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์
6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
6.1 ภาพลักษณ์ของเมือง
พิจารณาจาก : ภำพลักษณ์และควำมมีชื่อเสียงของเมืองจำกกำรได้รับรำงวัลระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติ เชน่ เม อื งได ร้ บั รำงวั ล เม อื งน่ ำ ท่อ งเที่ย ว สถำนที ่ห รือ แหล่ง ท่อ งเที ่ย วได้ร ับ รำงวัล
ระดับชำติหรือนำนำชำติและเมืองได้รบั กำรแนะนำในเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นต้น หรือ
กำรได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้ำนบวก โดยนับย้อนหลัง 3 ปี
ศักยภาพระดับ
1 เคยได้รับรำงวัล
ศักยภาพระดับ
2 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับประเทศ
ศักยภาพระดับ
3 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับอาเซียน
ศักยภาพระดับ
4 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับเอเชีย
ศักยภาพระดับ
5 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับนานาชาติ (นอกเอเชีย)
หมำยเหตุ
1) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
2) สื่อมวลชน จะนับเฉพำะสื่อมวลชนในรูปหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์
ที่สื่อสำรเรื่องรำวให้ประชำชนได้รับทรำบเป็นกำรทั่วไป โดยผู้ประกอบกิจกำรสื่อมวลชนที่ได้จด
แจ้งหรือได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสื่อสำรมวลชนตำมกฎหมำยที่ว่ำด้วยกิจกำรนั้น
3) กำรได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชน นับเฉพำะกำรเสนอเรื่องรำวในด้ำนบวกเกี่ยวกับเมืองใน
ภำพรวม (ไม่ใช่เฉพำะสถำนที่บำงแห่งภำยในเมือง) และไม่นับกำรกล่ำวถึงทีม่ ีลักษณะเป็นกำร
โฆษณำทีไ่ ด้รับผลตอบแทน หรือเกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน
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4) ระดับของรำงวัลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขอบเขตของกำรพิจำรณำให้รำงวัลที่องค์กรผู้ให้
รำงวัลได้กำหนด
5) ระดับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนให้วัดจำกกลุม่ เป้ำหมำยผู้รับสำร (Audience) ของสื่อมวลชน
หรือขอบเขตพื้นทีก่ ำรดำเนินงำนหลักของสื่อมวลชนนั้นๆ แล้วแต่กรณี
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หลักเกณฑ์
6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
6.2 ความมีชื่อเสียงของเมือง
พิจารณาจาก : กำรที่เมืองเป็น ที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค และนำนำชำติ
รวมทั้งควำมมชี ื่อเสียงของเมอื งในด้ำนต่ำงๆ เช่น ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม อำหำร และสถำนที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยพิจำรณำจำกจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ และจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
(รวมทั้งไทยและต่ำงชำติ)
1 มี จ ำนวนนั กท่ องเที่ ยวน้ อยกว่ ำ 2 ล้ ำนคน และมี จ ำนวนนั กท่ องเที่ ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติน้อยกว่า 1 แสนคนต่อปี
2 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 2 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติน้อยกว่า 1 แสนคนต่อปี
3 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 2 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติมากกว่า 1 แสนคนต่อปี
4 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 5 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติมากกว่า 5 แสนคนต่อปี
5 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเกิน 10 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี
หมำยเหตุ:
กำรวิเครำะห์จำนวนนักท่ องเที่ยว และจำนวนนักท่ องเที่ยวต่ำงชำติ ให้อ้ ำงอิ งตำมสถิ ติ ด้ำ นกำร
ท่องเที่ยวที่ประกำศโดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ที่ประกำศปีล่ำสุด
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หลักเกณฑ์
6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
6.3 ประสบการณ์การจัดงานในอดีตของเมือง
พิจารณาจาก : ประสบกำรณ์กำรจดั งำนในอดีตของเมืองด้ำนไมซ์ โดยวัดจำกประสบกำรณ์ในกำร
จั ด งำนไมซ์ Meetings Incentives Conventions และ Exhibition/Mega Event ท ั้ง ในระดั บ
ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติที่กำรจัดงำนประชุมวิชำกำร และกำรจัดงำนแสดง
สินค้ำและนิทรรศกำรเป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับรองของ ICCA และ UFI ที่ประสบผลสำเร็จ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ศักยภาพระดับ 1 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
10 งานขึ้นไป
ศักยภาพระดับ 2 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
20 งานขึ้นไป
ศักยภาพระดับ 3 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
30 งานขึ้นไป
ศักยภาพระดับ 4 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
30 งานขึ้นไป และมีการจัดงานระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 งาน
5 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
ศักยภาพระดับ
30 งานขึ้ น ไป และมี ก ารจั ด งานระดั บ นานาชาติ (International)
อย่างน้อย 10 งาน ครบทั้ง 4 หมวด
หมำยเหตุ :
1) กำรนับงำนไมซ์ให้นับจำก
 งำนที่ได้รับกำรส่งเสริมจำก สสปน.
 งำนที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรด้ำนไมซ์ ได้แก่ สมำคมส่งเสริมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ (International Congress and Convention Association: ICCA) และสมำคม
ส่ ง เสริ ม อุ ต สำหกรรมกำรจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ และงำนนิ ท รรศกำรนำนำชำติ (Global
Association of the Exhibition Industry: UFI)
 งำนที่มีลักษณะเทียบเท่ำหลักเกณฑ์กำรเป็นงำนไมซ์ที่ สสปน.กำหนด
2) งำนไมซ์ระดับนำนำชำติ หมำยถึง
 กำรจัดงำนประชุมวิชำกำร ที่เป็นไปตำมเกณฑ์และได้รับกำรรับรองจำก สมำคมส่งเสริมกำร
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จัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ (International Congress and Convention
Association: ICCA)
 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำร ที่เป็นไปตำมเกณฑ์และได้รับกำรรับรองจำก
สมำคมส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำรนำนำชำติ (Global
Association of the Exhibition Industry: UFI)
3) ขอให้เมืองส่งปฏิทินกำรจัดงำนไมซ์ย้อนหลัง 3 ปี จำแนกตำมประเภทของงำน (Meeting/
Incentive/ Convention/ Exhibition/ Mega Event)
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 7: สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์
7. สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
7.1 โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการจัดงานไมซ์ของเมือง
พิจารณาจาก : ควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื้นฐำนภำยในเมืองและบริเวณโดยรอบ ที่เอื้ออำนวย
ต่อกำรจัดงำนไมซ์ โดยพิจำรณำจำก
1) ห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนพร้อมกันสูงสุดได้ระหว่ำง 301-500 คน
2) สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ
3) สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ
4) สนำมบิน
5) สถำนีรถไฟ
6) สถำนีขนส่ง
7) โรงพยำบำล
8) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ สำรที่ให้บริกำรต่อสำธำรณะ (เช่น จุดกระจำยสัญญำณ
Wifi)
9) ระบบกำรบริหำรจัดกำรของเสียของเมือง
1 มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมืองน้อยกว่า
ศักยภาพระดับ
3 รายการ
2 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง 3 รายการ
ศักยภาพระดับ
3 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง 4 รายการ
ศักยภาพระดับ
4 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง 5 รายการ
ศักยภาพระดับ
ศักยภาพระดับ
5 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง อย่างน้อย
6 รายการ
หมำยเหตุ:
หำกเมืองมีใครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรองรับกำรจัดงำนไมซ์ของเมืองนอกเหนือไปจำกที่
ระบุไว้ก็สำมำรถเสนอเป็นข้อมูลเสริมได้
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หลักเกณฑ์
7. สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
7.2 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเมือง
พ จิ ารณาจาก : ควำมมั่ น คงทำงเศรษฐกิ จ ของเม อื ง โดยวั ด จำกอั ต รำกำรเติ บ โตของมู ล ค่ ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรำยจังหวัด GPP (Gross Provincial Product) ของเมือง โดยวิธีคิดแบบปริมำณ
ลูกโซ่
1 อั ต รำกำรเติ บ โตของ GPP ของเมื อ งเฉลี่ ย 3 ปี ล่ ำ สุ ด ติ ดลบสู ง กว่ า
ศักยภาพระดับ
ร้อยละ 1
2 อั ต รำกำรเติ บ โตของ GPP ของเมื อ งเฉลี่ ย 3 ปี ล่ ำ สุ ด ติ ด ลบไม่ เ กิ น
ศักยภาพระดับ
ร้อยละ 1
3 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด สูงกว่าร้อยละ 0
ศักยภาพระดับ
แต่ไม่เกินร้อยละ 1.5
4 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด สูงกว่าร้อยละ 1.5
ศักยภาพระดับ
แต่ไม่เกินร้อยละ 3
5 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด สูงกว่าร้อยละ 3
ศักยภาพระดับ
หมำยเหตุ :
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) หมำยถึง เป็นกำรวัดมูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำรขั้นสุดท้ำยทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในรอบระยะเวลำหนึ่ง
โดยใช้ข้อมูลจำกสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)
2) ใช้วิธีคิดแบบปริมำณลูกโซ่หรือ Chain Volume Measures (CVMs)
3) หำก “เมือง” ในกำรประเมินได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่นและไม่สำมำรถหำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ระดับเมืองได้ ก็สำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของจังหวัดที่เมืองนั้นตั้งอยู่โดยอนุโลม
4) อ้ำงอิง http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0301001

- 59 -

หลักเกณฑ์กำรประเมินเมืองเพือ่ เป็นไมซ์ซติ ี้

หลักเกณฑ์
7. สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
7.3 สภาพภูมิอากาศของเมือง
พิจารณาจาก : คุณภำพของอำกำศของเมืองที่จัดงำน ซึ่งวัดจำกสัดส่วนจำนวนวันในหนึ่งปีที่มี
คุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนต่อจำนวนวันที่มีกำรวัด โดยอ้ำงอิงข้อมูลและกำรวิเครำะห์
คำนวณดัชนีคุณภำพอำกำศ (Air Quality Index – AQI) ของกรมควบคุมมลพิษ (ค่ำกำรวัดจำก
สถำนีตรวจวัดในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ตั้งของศำลำกลำงจังหวัดหรือศำลำกลำงเมือง)
ศักยภาพระดับ 1 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนต่ากว่า
ร้อยละ 75
ศักยภาพระดับ 2 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75
ศักยภาพระดับ 3 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ศักยภาพระดับ 4 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
ศักยภาพระดับ 5 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
หมำยเหตุ
1) กำรวิเครำะห์คำนวณให้ใช้ค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศของสถำนีวัดที่ใกล้เคียงกับ พื้นที่ตั้งของศำลำ
กลำงจังหวัด หรือศำลำกลำงเมือง
2) อ้ำงอิงข้อมูลและกำรวิเครำะห์คำนวณของกรมควบคุมมลพิษ ปีล่ำสุด
3) จำนวนวันที่วัดได้อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมสำมำรถในกำรวัดของสถำนี โดยให้ใช้ ค่ำจำก
สถำนีวัดทีม่ ีกำรวัดไม่น้อยกว่ำ 183 วันต่อปี เท่ำนั้น
4) ดัชนีคุณภำพอำกำศของประเทศไทยมีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยหำกดัชนีคุณภำพอำกำศมี
ค่ำสูงเกินกว่ำ 100 แสดงว่ำค่ำควำมเข้มข้นของมลพิษทำงอำกำศมีค่ำเกินมำตรฐำนและคุณภำพ
อำกำศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน (กรมควบคุมมลพิษ)
5) อ้ำงอิง http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php และ
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 8: ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์
8. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ย่อย
8.1 ความเสี่ยงและการบริหารจัดการสาธารณภัยของเมือง
พิจารณาจาก : เมืองมีกำรรำยงำนหรือมีประกำศพื้นที่ประสบสำธำรณภัยประเภท 1) วำตภัย และ 2)
อุทกภัย และมีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง โดยพิจำรณำจำก
1) มีข้อมูลและ/หรือรำยงำน หรือประกำศพื้นที่ประสบสำธำรณภัย ได้แก่ วำตภัย และ/หรืออุทกภัย
ตำมประกำศเขตพื้นที่สำธำรณภัยย้อนหลัง 5 ปี
2) มีศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือ
ศูนย์ปฎิบัติกำรฉุกเฉินเมื่อเกิดสำธำรณภัย
3) มีแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำมควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของเมือง และมีกำรกำหนด
แนวทำงและวิธีกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
4) มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือมีกำรทบทวนแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ไม่เกิน 3 ปี
5) มีช่องทำงในกำรสื่อสำร ประกำศ แจ้งข่ำวสำร รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณภัยของเมืองให้กับ
ประชำชนได้รับทรำบ เช่น ป้ำยประกำศ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
ศักยภาพระดับ
1 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 1 รายการ
ศักยภาพระดับ
2 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 2 รายการ
ศักยภาพระดับ
3 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 3 รายการ
ศักยภาพระดับ
4 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 4 รายการ
ศักยภาพระดับ
5 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง ครบ 5 รายการ
หมำยเหตุ :
พื้นที่ประสบสำธำรณภัย นับเฉพำะสำธำรณภัยประเภท “วำตภัย” และ “อุทกภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสำธำรณภัยตำมนิยำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550
เนื่องจำกสำธำรณภัยสองประเภทดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดงำนไมซ์ของเมือง
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หลักเกณฑ์
8. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ย่อย
8.2 ความปลอดภัยในเมืองของผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยว
พิจารณาจาก : จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่ม 1) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 2) คดี
ที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและเพศ และ 3) คดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ต่อประชำกร 100,000 คนของ
เมือง ซึ่งสะท้อนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของของผู้อยู่อำศัย รวมทั้งผู้เข้ำร่วมงำนและ
นักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
1 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มากกว่า 160 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ
2 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 160 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ
3 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิ ดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 120 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ
4 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่ม คดีควำมผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ ไม่เกิ น 90 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ
5 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่ม คดีควำมผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ ไม่เกิ น 50 รายต่อประชากร
100,000 คน
หมำยเหตุ:
1) จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมฯรำยจังหวัด ให้อ้ำงอิงสถิติคดีอำญำ 1) คดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ 2) คดีที่เกี่ยวกับชีวติ ร่ำงกำยและเพศ และ 3) คดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำก
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ รวบรวมและประกำศโดยสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติปีล่ำสุด
2) จำนวนประชำกรให้อ้ำงอิงจำนวนประชำกรรำยจังหวัดที่ประกำศโดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี
เดียวกับสถิติคดีอำชญำกรรมฯที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
3) อ้ำงอิง http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/09.aspx
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หลักเกณฑ์
8. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ย่อย
8.3 มาตรการด้านสุขอนามัยของเมือง
พิจารณาจาก : เมืองมีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง โดยพิจำรณำจำก
1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน หรือคณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง
2) มีแนวทำงปฏิบัติและกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัย (Hygiene)
3) มีศูนย์ข้อมูล ศูนย์รับเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของ
เมือง
4) มีช่องทำงในกำรสื่อสำร ประกำศ แจ้งข่ำวสำร ด้ำนสุขอนำมัยของเมืองให้กับประชำชนได้รับ
ทรำบ เช่น ป้ำยประกำศ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
5) มีกำรลงทะเบียนและระบบกำรติดตำมกำรเข้ำพื้นที่ทที่ ันสมัยสำหรับผู้เดินทำง ที่เป็นของเมือง
โดยเฉพำะ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เป็นต้น หรือระบบอื่นที่คล้ำยคลึงกันของหน่วยงำน
ภำครัฐ
ศักยภาพระดับ
1 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 1 รายการ
ศักยภาพระดับ
2 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 2 รายการ
ศักยภาพระดับ
3 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 3 รายการ
ศักยภาพระดับ
4 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 4 รายการ
ศักยภาพระดับ
5 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง ครบ 5 รายการ
หมำยเหตุ:
คณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง เช่น คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด ตำมที่
กำหนดใน พระรำชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- 63 -

แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองเพือ่ กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

ภาคผนวก
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แบบฟอร์มการประเมินตนเอง
เพื่อการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

(ชื่อจังหวัด)
………………………………………………………..

รับรองข้อมูลโดย

………………………………………………………..
(
)

วันที่ส่งข้อมูล
………………/………………/…………..
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุปสาคัญ
คาชี้แจง: กรุณำระบุรำยละเอียดที่เป็นข้อมูลสรุปสำคัญของเมือง โดยกรอกข้อมูลลงในช่อง “ข้อมูล”
และระบุปีที่เก็บข้อมูล และหมำยเหตุ (หำกมี) และในบำงข้ออำจขอควำมกรุณำมีรำยกำรข้อมูลใน
รำยละเอียดเป็นเอกสำรประกอบ (จะมีหมำยเหตุอยู่ต่อจำกรำยกำรข้อมูล)

1 ข้อมูลทั่วไปของเมือง
รายการข้อมูล

ข้อมูล

1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
พื้นที่ (ตำรำงเมตร)
จำนวนประชำกร (คน)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่ำ GPP ………………………….. ล้ำนบำท (ปีล่ำสุด)
(GPP)
อัตรำกำรเติบโตย้อนหลัง 3 ปี
1. ปี.................... อัตรำกำรเติบโต ................. %
2. ปี.................... อัตรำกำรเติบโต ................. %
3. ปี.................... อัตรำกำรเติบโต ................. %
6) ภำคส่วนธุรกิจ
1. ..
อุตสำหกรรมสำคัญของ 2. ..
เมือง (เกษตร/
3. ..
อุตสำหกรรม/บริกำร)
4. ..
5. ..
7) สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว
ปี
ไทย
ต่ำงชำติ
(ย้อนหลัง 3 ปี)
ปี ..........
ปี ..........
ปี ..........
8) สถิติจำนวนนักเดินทำง
ปี
ไทย
ต่ำงชำติ
ไมซ์ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ปี ..........
ปี ..........
ปี ..........
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หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล
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2 ข้อมูลทางกายภาพของเมือง
รายการข้อมูล
9) ท่ำอำกำศยำน
10) ถนนหลักเข้ำสูเ่ มือง

11) โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ
เพื่อกำรเดินทำงเข้ำสู่
เมือง (ระบบรำง/ทำงน้ำ)
12) ระบบคมนำคมขนส่ง
สำธำรณะภำยในเมือง
(ทั้งของรัฐและเอกชน)

ข้อมูล
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
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หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล
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3 หน่วยงานและองค์คณะที่เกี่ยวข้อง
รายการข้อมูล

ข้อมูล

หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล

13) คณะกรรมกำรไมซ์
 มี (กรุณำระบุองค์ประกอบของคณะกรรมกำร)
ระดับจังหวัด (อำจเป็น  ไม่มี
ชื่ออื่น แต่มีภำรกิจด้ำน
ไมซ์)
14) หน่วยงำนหลักที่ได้รับ
มอบหมำยให้
รับผิดชอบกำร
ขับเคลื่อนไมซ์
15) ผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ใน
เมือง
หมายเหตุ: ขอให้ส่งรายชื่อ
ผู้ให้บริการงานไมซ์เป็น
เอกสารประกอบ

 บริษัทที่เป็นตัวกลำงในกำรวำงแผน
สำหรับกิจกรรมไมซ์ (Planner
Company)
 ผู้ให้บริกำรสถำนที่สำหรับกำรจัด
กิจกรรมไมซ์ (Venue)

แห่ง

 ผู้ให้บริกำรระบบขนส่งที่ช่วยส่งเสริม
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับไมซ์ (Logistics)

แห่ง

 ผู้ให้บริกำรที่พัก (Accommodation)

แห่ง

 ผู้ให้บริกำรอำนวยควำมสะดวก
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม (Event
Supply)
 ผู้ให้บริกำรกำรจัดหำนักแสดง
กิจกรรม
 กำรแสดงสำหรับกิจกรรมไมซ์
(Show/Performance)
 ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขำยปลีกใน
ประเทศ (Shopping)

แห่ง

 ผู้ให้บริกำรกำรท่องเที่ยว (Excursion)

แห่ง
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แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
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รายการข้อมูล

16) สถำบันกำรศึกษำใน
เมือง (ที่มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
อุตสหกรรมไมซ์)
17) สมำคม/เครือข่ำย
ภำคเอกชนด้ำนไมซ์
18) องค์กรภำคประชำชน

19) เครือข่ำยธุรกิจ5
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์ 3.4)

ข้อมูล
 ผู้ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage)
1. ..
2. ..
3. ..
1.
2.
3.
1.
2.
3.


..
..
..
..
..
..
วิสำหกิจชุมชน

 สหกรณ์กำรเกษตร/กำรผลิต
 เครือข่ำยธุรกิจอุตสำหกรรมระดับ
หมายเหตุ: ขอให้ส่งรายการ
จังหวัด (เช่น สภำอุตสำหกรรมฯ ฯลฯ)
เครือข่ายธุรกิจเป็นเอกสาร
 เครือข่ำยธุรกิจกำรค้ำและบริกำรระดับ
ประกอบ
จังหวัด (เช่น สภำหอกำรค้ำ ฯลฯ)

5

หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

อยู่ในพื้นที่ หรือพื้น ที่ใกล้เคีย ง และต้องเป็นเครือข่ ำยธุรกิจมีควำมพร้อม มีศักยภำพและมีกำรจั ด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำน แหล่งศึกษำดูงำน กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ ให้แก่นักธุรกิจ นักเดินทำงจำกนอกพื้นที่อย่ำงเป็นประจำหรื อมีกำรดำเนินกำร
กิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง
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4 ข้อมูลด้านที่พัก
รายการข้อมูล
20) โรงแรมหรือรีสอร์ท6
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์ 4.1)
หมายเหตุ: ขอให้ส่งรายการ
โรงแรมหรือรีสอร์ทเป็น
เอกสารประกอบ

21) สถำนที่จัดงำน:
ศูนย์ประชุม
(Convention)
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์ 5.1)
หมายเหตุ: ขอให้ส่งรายการ
ศูนย์ประชุมเป็นเอกสาร
ประกอบ

22) สถำนที่จัดงำน:
สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ

ข้อมูล

หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล

 ระดับ 3 ดำว

แห่ง

ห้อง

 ระดับ 4 ดำว

แห่ง

ห้อง

แห่ง
 ระดับ 5 ดำว หรือสูง
กว่ำ
แห่ง
 ประเภทอื่นๆที่
เทียบเท่ำ (หำกมี)
แห่ง
 รองรับน้อยกว่ำ 300
คน
แห่ง
 รองรับ 301-500 คน
ต่อห้อง
แห่ง
 รองรับ 501-1,000 คน
ต่อห้อง
แห่ง
 รองรับ 1,001-3,000
คนต่อห้อง
แห่ง
 รองรับ 3,001 คนต่อ
ห้องขึ้นไป
 มีพื้นที่จัดงำนไม่เกิน 1,500 ตรม.

ห้อง

 มีพื้นที่จัดงำน 1,501-5,000 ตรม.

แห่ง

6

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
แห่ง

หมำยเหตุ
1) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ททีเ่ ป็นไปตำมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งพิจำรณำจำกใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
2) กำรจัดระดับดำวพิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทยหรือเทียบเท่ำ
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รายการข้อมูล
(Exhibition)
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์ 5.2)
หมายเหตุ: ขอให้ส่งรายการ
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า
เป็นเอกสารประกอบ
23) สถำนที่จัดงำน:
สถำนที่จัดงำนพิเศษ
(Special Event Venue)
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์ 5.3)

ข้อมูล
 มีพื้นที่จัดงำนมำกกว่ำ 5,000 ตรม.

1.
2.
3.
4.
5.

..
..
..
..
..
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หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล
แห่ง
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5 ข้อมูลด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของเมือง
รายการข้อมูล
24) รำงวัลที่เมืองเคย
ได้รับ
(ย้อนหลัง 5 ปี)
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์
6.1)
25) ประสบกำรณ์จัด
งำนไมซ์
(ย้อนหลัง 3 ปี)

ข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล

..
..
..
..
..
ประเภทงาน

ภายในประเทศ นานาชาติ

 งำน Meeting

งำน

งำน

 งำน Incentive

งำน

งำน

(เชื่อมกับหลักเกณฑ์
6.2)

 งำน Convention

งำน

งำน

 งำน Exhibition

งำน

งำน

หมายเหตุ: ขอให้ส่ง
รายการชื่องาน MICE
เป็นเอกสารประกอบ

 งำน Mega Event

งำน

งำน
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6 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์
รายการข้อมูล
26) สถำนที่ท่องเที่ยว
ของเมือง
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์
3.1)

ข้อมูล
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปะวิทยำกำร

แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์

แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ

แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร
หมายเหตุ: ขอให้ส่ง
รายการแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
เป็นเอกสารประกอบ
ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชำติ
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชำยหำด

27) แหล่งช้อปปิ้ง
(เชื่อมกับหลักเกณฑ์
3.2)
หมายเหตุ: ขอให้ส่ง
รายการแหล่งช้อปปิ้ง
เป็นเอกสารประกอบ

หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก

แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเภทถ้ำ

แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
ประเภทเกำะ
 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
ประเภทแก่ง
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แห่ง

 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
ประเภทธรณีสณ
ั ฐำน
 ถนนคนเดิน

แห่ง

 ตลำด (เช่น ตลำดน้ำ)

แห่ง

 ศูนย์ OTOP
 ห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น

แห่ง
แห่ง

 ห้ำงสรรพสินค้ำ

แห่ง

 ห้ำงสรรพสินค้ำ Outlet

แห่ง
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รายการข้อมูล
28) สถำนที่สังสรรค์
ทำงสังคมหลังกำร
ประชุม
(เช่น ร้ำนอำหำร ผับ
บำร์ โดยไม่รวมถึง
ร้ำนอำหำรใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ
ร้ำนอำหำรในโรงแรม)

ข้อมูล
 สถำนที่สังสรรค์ฯ ที่รองรับไม่ต่ำกว่ำ 50
คน
 สถำนที่สังสรรค์ฯ ที่รองรับไม่ต่ำกว่ำ 150
คน
 สถำนที่สังสรรค์ฯ ที่รองรับไม่ต่ำกว่ำ 300
คน
 สถำนที่สังสรรค์ฯ ที่รองรับไม่ต่ำกว่ำ 500
คน

(เชื่อมกับหลักเกณฑ์
3.3)
หมายเหตุ: ขอให้ส่ง
รายการสถานที่สังสรรค์
ฯเป็นเอกสารประกอบ

**********
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หมายเหตุ/
ปีที่เก็บข้อมูล
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินตนเอง
คำชี้แจง: กรุณำสรุปผลกำรประเมินตนเองในหลักเกณฑ์ย่อยทั้งหมด ภำยใต้หลักเกณฑ์ 8 ด้ำน โดยทำ
เครื่องหมำย/สัญลักษณ์ลงในช่องระดับศักยภำพของแต่ละหลักเกณฑ์ย่อย
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย
ศักยภาพระดับ
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5)
1.ควำมสะดวกในกำร 1.1 ควำมถี่ของระบบคมนำคมทำงอำกำศใน
เข้ำสู่เมืองและ
กำรเดินทำงเข้ำสู่เมือง
สถำนที่จัดงำน
1.2 ควำมสะดวกของระบบคมนำคมทำงบกใน (1) (2) (3) (4) (5)
กำรเดินทำงเข้ำสู่เมือง
1.3 ควำมสะดวกของระบบคมนำคมทำงบกใน (1) (2) (3) (4) (5)
กำรเดินทำงภำยในเมืองและสถำนที่สำคัญ
2. กำรสนับสนุนกำร 2.1 กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐในกำร (1) (2) (3) (4) (5)
จัดงำนไมซ์จำกเมือง จัดงำนไมซ์
ทีจ่ ัดงำน
2.2 กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนในกำรจัดงำน (1) (2) (3) (4) (5)
ไมซ์
(1) (2) (3) (4) (5)
2.3 กำรสนับสนุนงำนไมซ์จำก
สถำบันกำรศึกษำในเมือง
(1) (2) (3) (4) (5)
2.4 กำรสนับสนุนงำนไมซ์จำกภำคประชำชน
(1) (2) (3) (4) (5)
2.5 ประเภทผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง
(1) (2) (3) (4) (5)
2.6 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดประชุม
องค์กรและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล
(Meeting & Incentive)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.7 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดประชุม
วิชำกำร (Convention)
2.8 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดนิทรรศกำร (1) (2) (3) (4) (5)
(Exhibition)
2.9 คุณภำพของผู้ให้บริกำรงำนจัดงำน Event (1) (2) (3) (4) (5)
3. กิจกรรมเพิ่มเติม 3.1 ควำมหลำกหลำยและคุณภำพของสถำนที่ (1) (2) (3) (4) (5)
นอกเหนือจำกกำร
ท่องเที่ยว
(1) (2) (3) (4) (5)
ประชุม
3.2 ควำมหลำกหลำยและควำมน่ำสนใจของ
แหล่งช้อปปิ้ง
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หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ย่อย

3.3 คุณภำพและควำมหลำกหลำยของสถำนที่
สังสรรค์ทำงสังคม
3.4 เครือข่ำยเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรติดต่อทำง
ธุรกิจไมซ์
4. ที่พักและสิ่ง
4.1 ควำมสำมำรถของที่พักในกำรรองรับ
อำนวยควำมสะดวก ผเู้ ข้ำร่วมงำน
4.2 จำนวนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ผำ่ นเกณฑ์
มำตรฐำน
4.3 กำรลงทุนกิจกำรใหม่ และ/หรือ
กำรปรับปรุงสภำพของโรงแรมหรือรีสอร์ท
4.4 กำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของ
พนักงำนภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ท
4.5 คุณภำพด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือ
รีสอร์ท
4.6 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของโรงแรม
หรือรีสอร์ท
4.7 โรงแรมหรือรีสอร์ทมีนโยบำยด้ำนกำร
จัดกำรอย่ำงยั่งยืน (Sustainability)
5. สถำนที่จัดงำนและ 5.1 ควำมจุของห้องประชุม (Venue Capacity
สิ่งอำนวยควำม
Meeting Room)
สะดวก
5.2 ควำมจุพื้นที่ในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและ
นิทรรศกำร (Exhibition)
5.3 สถำนที่จัดงำนที่พิเศษ (Special Event
Venue) โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์
5.4 จำนวนสถำนที่จดั งำนที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน (Qualified Venue)
5.5 ตำแหน่งที่ตั้งของสถำนที่จัดงำน
5.6 กำรลงทุนกิจกำรใหม่ และ/หรือ กำร
ปรับปรุงสภำพของสถำนที่จัดงำน
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1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
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หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ย่อย

5.7 กำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของ
พนักงำนภำยในสถำนที่จัดงำน
5.8 กำรจัดกำรด้ำนอำหำรภำยในสถำนที่จัด
งำน
5.9 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่
จัดงำน
5.10 สถำนที่จดั งำนมีนโยบำยด้ำนกำรจัดกำร
อย่ำงยั่งยืน
6. ภำพลักษณ์และ
6.1 ภำพลักษณ์ของเมือง
ควำมมีชื่อเสียงของ 6.2 ควำมมีชื่อเสียงของเมือง
เมือง
6.3 ประสบกำรณ์กำรจัดงำนในอดีตของเมือง
7. สภำพแวดล้อม
7.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรรองรับกำรจัดงำน
ของเมือง
ไมซ์ของเมือง
7.2 ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของเมือง
7.3 สภำพภูมิอำกำศของเมือง
8. ควำมเสี่ยงและกำร 8.1 ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำร
บริหำรจัดกำรควำม สำธำรณภัยของเมือง
เสี่ยง
8.2 ควำมปลอดภัยในเมืองของผู้เข้ำร่วมงำน
และนักท่องเที่ยว
8.3 มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยของเมือง

**********
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1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
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ส่วนที่ 3 การประเมินในหลักเกณฑ์ย่อย
คำชี้แจง: กรุณำประเมินเมืองตำมหลักเกณฑ์ย่อยแต่ละข้อ โดยให้ประเมินว่ำเมืองของท่ำนมีศักยภำพใน
ระดับใด ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐำนที่แสดงถึงกำรมีศักยภำพในระดับนั้นๆอย่ำงชัดเจน
และเป็นที่ยอมรับของคณะผู้ประเมิน โดยขอให้
1) เลือกระดับศักยภำพตำมข้อเท็จจริง
2) เขียนอธิบำยเหตุผลที่ท่ำนตัดสินว่ำระดับศักยภำพนั้นตรงกับศักยภำพของเมือง
3) เตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบเพื่อแสดงยืนยันข้อเท็จจริงต่อคณะผู้ประเมิน
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ ประกอบด้วย 8 ด้ำน และในแต่ละด้ำน
ประกอบไปด้ วยหลัก เกณฑ์ ย่อยที่ส ะท้ อนกำรวัด ตำมวั ตถุป ระสงค์ข องหลัก เกณฑ์ แต่ล ะด้ ำนในกำร
ประเมินศักยภำพเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ 8 ด้ำน ได้แก่
1) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 1: ควำมสะดวกในกำรเข้ำสู่เมืองและสถำนที่จัดงำน
2) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 2: กำรสนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์จำกเมืองทีจ่ ัดงำน
3) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 3: กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรประชุม
4) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 4: ที่พักและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
5) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 5: สถำนที่จัดงำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
6) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 6: ภำพลักษณ์และควำมมีชื่อเสียงของเมือง
7) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 7: สภำพแวดล้อมของเมือง
8) หลักเกณฑ์ด้ำนที่ 8: ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 1: ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
หลักเกณฑ์
1. ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
1.1 ความถี่ของระบบคมนาคมทางอากาศในการเดินทางเข้าสู่เมือง
พิจารณาจาก : ควำมสะดวกในกำรเข้ำสู่เมืองหรือสถำนที่จัดงำนของผู้เข้ำร่วมงำนไมซ์จำกพื้นที่อื่นๆ
วัดจำกกำรมีท่ำอำกำศยำนที่มีเที่ยวบินเพื่อกำรพำณิชย์ในกำรเข้ำสู่เมืองหรือเข้ำสู่เมืองใกล้เคียง ที่มี
ระยะห่ำงจำกเมืองไม่เกิน 150 กิโลเมตร
ศักยภาพระดับ 1 ไม่มีท่ำอำกำศยำน หรือมีแต่อยู่ห่ำงจำกเมืองมำกกว่ำ 150 กิโลเมตร
ศักยภาพระดับ 2 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่เกิน
150 กิโลเมตร) ที่มีเที่ยวบินเพื่อกำรพำณิชย์ ภำยในประเทศอย่ำงเป็น
ประจำ
ศักยภาพระดับ 3 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่เกิน
150 กิ โ ลเมตร) ที่ มี เ ที่ ย วบิ น เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ ร ะหว่ ำ งประเทศจำก
ประเทศในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงเป็นประจำ
ศักยภาพระดับ 4 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่เกิน
150 กิ โ ลเมตร) ที่ มี เ ที่ ย วบิ น เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ ร ะหว่ ำ งประเทศจำก
ประเทศในทวีปเอเชียอย่ำงเป็นประจำ
ศักยภาพระดับ 5 มีท่ำอำกำศยำนในเมืองหรือเมืองใกล้เคียง (ระยะห่ำงจำกเมืองไม่เกิน
150 กิ โ ลเมตร) ที่ มี เ ที่ ย วบิ น เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ ร ะหว่ ำ งประเทศจำก
ประเทศนอกทวีปเอเชียอย่ำงเป็นประจำ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ: ระยะทำงวัดจำกท่ำอำกำศยำนถึงจุดที่เข้ำสูเ่ ขตพื้นที่จังหวัด (หรือเมือง)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
1. ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
1.2 ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเดินทางเข้าสู่เมือง
พิจารณาจาก : ควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำสู่เมืองจัดงำน โดยพิจำรณำจำกจำนวนถนนที่เป็น
เส้นทำงหลวงแผ่นดินสำยประธำน (ทำงหลวงที่มีหมำยเลขตัวเดียว เช่น 2) และสำยประธำนภำค
(ทำงหลวงที่มีหมำยเลข 2 ตัว เช่น 21) ในกำรเดินทำงเข้ำสู่เมืองที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ 1 ไม่มีถนนที่เป็นเส้นทางหลัก ต้องใช้เส้นทำงรองที่เข้ำสูเ่ มือง
ศักยภาพระดับ 2 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 1 สาย ในกำรเดินทำงเข้ำ
สู่เมือง
ศักยภาพระดับ 3 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 2 สาย ในกำรเดินทำงเข้ำ
สู่เมือง
ศักยภาพระดับ 4 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 3 สาย ในกำรเดินทำงเข้ำ
สู่เมือง
ศักยภาพระดับ 5 มีถนนสายประธาน หรือสายประธานภาค 4 สายหรือมากกว่า ในกำร
เดินทำงเข้ำสู่เมือง
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ:
1) หำกเมืองมีระบบกำรคมนำคมทำงบกอื่นที่ทันสมัยและมีมำตรฐำน (นอกเหนือไปจำกทำงถนน/ทำง
หลวง) ก็ขอให้เสนอข้อมูลประกอบเพื่อเป็นข้อมูลเสริม เช่น รถไฟควำมเร็วสูง เป็นต้น เพื่อที่ผู้
ประเมินจะเทียบเคียงกับระดับของถนน เพื่อเป็นคะแนนศักยภำพ
2) ถนนที่นำเสนอจะต้องอยู่ในสภำพกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อลดควำมเสี่ยง
จำกกำรสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

1. ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
1.3 ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเดินทางภายในเมือง
และสถานที่สาคัญ
พิจารณาจาก : ควำมสะดวกในกำรเดินทำงภำยในเมืองจัดงำนและสถำนที่สำคัญของผู้เข้ำร่วมงำน
ไมซ์เพือ่ ทำกิจกรรมต่ำงๆ โดยวดั จำกประเภทของระบบคมนำคมกำรเดินทำงภำยในพื้นที่ เช่น รถยนต์
ส่วนบุคคล รถรั บจ้ำ งสำธำรณะ รถโดยสำรประจำทำง รถไฟฟ้ ำ หรื อรถไฟฟ้ำใต้ดิน รวมถึงกำร
พิจำรณำจำกขอบเขตควำมครอบคลุมของระบบกำรคมนำคมดังกล่ำวที่ให้บริกำรภำยในเมืองจัดงำน
เช่น ครอบคลุมบำงพื้นที่ มีจำกัด หรือมีในหลำยพื้นที่
ศักยภาพระดับ 1 ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเท่ำนั้น
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถแท็กซี่ รถสองแถว
บริกำรในเมือง
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น
รถประจำทำง
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรให้บริกำรรถรับจ้างสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่
หลากหลาย รวมถึงมีการขนส่งระบบรางทีท่ ันสมัย
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 2: การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองทีจ่ ัดงาน
หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองทีจ่ ัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย 2.1 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดงานไมซ์
พิจารณาจาก : กำรที่เมืองสนับสนุนกิจกำรไมซ์ในเมือง เช่น
1) กำรสนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ อุ ต สำหกรรมไมซ์ ใ นพื้ น ที่ หรื อ นอกพื้ น ที่ หรื อ ใน
ต่ำงประเทศ
2) กำรประสำนงำนและกำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่สถำนที่รำชกำรหรือสถำนที่สำธำรณะในกำรจัดงำน
ไมซ์ และกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดงำน
3) กำรตั้งคณะทำงำนหรือคณะกรรมกำรไมซ์ประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน และ/หรือกำรมีนโยบำย
อื่นๆที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงำนไมซ์ เช่น กำรขับเคลื่อนเมืองไมซ์โดยใช้ Sustainability เป็น
ตัวนำ
4) กำรกำหนดยุทธศำสตร์สนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์ในยุทธศำสตร์/แผนพัฒนำจังหวัด
5) กำรจัดสรรงบประมำณจังหวัดเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์
6) รำยงำนสิ่งสนับสนุนจำกเมืองเจ้ำภำพ (City Package)
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรสนับสนุนระดับต่ามาก ได้แก่ กำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกฎระเบียบตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ
ศักยภาพระดับ 2 มี ก ำรสนั บ สนุ น ระดั บ ต่ า ได้ แ ก่ กำรสนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์
อุตสำหกรรมไมซ์ในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ หรือในต่ำงประเทศ
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับปานกลาง ได้แก่ กำรประสำนงำน
และกำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่สถำนที่รำชกำรหรือสถำนที่สำธำรณะในกำรจัดงำน
ไมซ์ และกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดงำน
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับสูง ได้แก่ กำรตั้งคณะทำงำนหรือ
คณะกรรมกำรไมซ์ประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน และ/หรือกำรมีนโยบำยอื่นๆที่
สนั บ สนุ น /เกี่ ย วข้ อ งกั บ งำนไมซ์ เช่ น กำรขั บ เคลื่ อ นเมื อ งไมซ์ โ ดยใช้
Sustainability เป็นตัวนำ
ศักยภาพระดับ 5 มี ก ำรสนั บ สนุ น หรื อให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ สู ง มาก ได้ แ ก่ กำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์สนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์ในยุทธศำสตร์ /แผนพัฒนำจังหวัด และ/
หรื อ กำรจั ด สรรงบประมำณจั ง หวั ด เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรกำรด ำเนิ น งำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ดังกล่ำว และมีรำยกำรสิ่งสนับสนุนจำกเมืองเจ้ำภำพ
(City Package)
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.2 การสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดงานไมซ์
พิจารณาจาก : กำรให้ควำมช่วยเหลือและควำมต่อเนื่องในกำรให้ควำมช่วยเหลือของภำคเอกชน ใน
กำรจัดทำกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์ในเมือง โดยพิจำรณำจำก ระดับกำรช่วยเหลือตั้งแต่ กำร
ให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น กำรติ ด ป้ ำ ยต้ อ นรั บ กำรสนั บ สนุ น กำรจั ด หำวิ ท ยำกรเพื่ อ บรรยำยในงำน
นิทรรศกำร กำรจัดงำนแสดงต้อนรับประสำนงำน ระดมสมำชิกในเครือข่ำยมำเช่ำพื้นที่นิทรรศกำร
กำรสนับสนุนโรงแรมที่พัก กำรสนับสนุนสถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ จนถึงกำรเป็นเจ้ำภำพร่วม
ในกำรจัดนิทรรศกำรร่วมกัน เป็นต้น
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรสนับสนุนระดับต่ามาก ได้แก่ ส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรวำงแผนกำรจัด
ประชุมไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรสนับสนุนในระดับต่า เช่น เข้ำร่วมกำรวำงแผนกำรจัดประชุมไมซ์
และสนับสนุนประชำสมพันธ์งำนโดยทั่วไป กำรติดป้ำยต้อนรับ
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับปานกลาง เช่น สนับสนุน
กำรจัดหำวิทยำกรเพื่อบรรยำย และประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือในกำร
ติดต่อสมำชิก
ศักยภาพระดับ 4 มี ก ำรสนั บ สนุ น หรื อ ให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ สู ง เช่ น กำรสนั บ สนุ น
สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ หรือจัดงบประมำณสนับสนุนจัดงำน มี
กำรจัดงำนแสดงต้อนรับ และงำนจัดเลี้ยง
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือในระดับสูงมาก เช่น กำรสนับสนุน
สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ กำรสนับสนุนโรงแรมที่พักและ/หรือจัด
งบประมำณสนับสนุนจัดงำน เป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดงำนร่วมกัน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ : องค์กรเอกชนต่ำงๆ เช่น สภำอุตสำหกรรมกรรมจังหวัด หอกำรค้ำจังหวัด เป็นต้น
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.3 การสนับสนุนงานไมซ์จากสถาบันการศึกษาในเมือง
พิจารณาจาก : กำรที่สถำบันกำรศึกษำที่ตั้งอยู่ภำยในเมืองมีกำรดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรม
ไมซ์ ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
1) กำรจัดกำรฝึกอบรมฝีมือด้ำนไมซ์
2) กำรมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
3) กำรมีผลงำนวิจัยเกี่ยวกับไมซ์อย่ำงต่อเนื่อง
4) กำรมีศูนย์/สถำบันควำมรู้เฉพำะด้ำนเกี่ยวกับไมซ์ เช่น ศูนย์วิจัย/ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
5) กำรมีสถำบันกำรศึกษำที่เปิดให้เป็นสถำนที่จัดกิจกรรมไมซ์
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 1 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 2 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 3 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรสนับสนุนงำนไมซ์ 4-5 ด้าน จำกสถำบันกำรศึกษำในเมือง
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ:
1) กำรฝึกอบรมฝีมือด้ำนไมซ์ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับสำขำอำชีพด้ำนไมซ์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น
2) กำรมีผลงำนวิจัยเกี่ยวกับไมซ์อย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึงกำรที่มีสถำบันกำรศึกษำในเมืองมีผลงำนวิจัย
เกี่ ย วกั บ ไมซ์ ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3 ปี ติ ด ต่ อ กั น (นั บ เฉพำะ 3 ปี ย้ อ นหลั ง ) โดยให้ นั บ ผลงำน
ดังต่อไปนี้
- ผลงำนวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ไมซ์ ที่ นั ก วิ จั ย ของสถำบั น กำรศึ ก ษำได้ ตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำรวิ ช ำกำร
ระดับประเทศหรือนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ ISI
- ผลงำนวิจัยเกี่ยวกับไมซ์ที่สถำบันกำรศึกษำได้รับเงินทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนวิจัยโดยองค์กร
ภำครัฐหรือเอกชน ทั้งภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ และมีผลงำนในรูปแบบรำยงำนกำร
วิ จั ย ที่ มี ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพอย่ ำ งเป็ น กิ จ ลั ก ษณะ (เช่ น มี ก ระบวนกำรประเมิ น โดย
คณะกรรมกำรประเมิน หรือมีคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เป็นต้น)
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.4 การสนับสนุนงานไมซ์จากภาคประชาชน
พิจารณาจาก : กำรที่ภำคประชำชนมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด โดยพิจำรณำจำก
กำรสนั บสนุน กิจ กรรมไมซ์ โดย “องค์ก รภำคประชำชน” ได้แ ก่ กำรเข้ำร่ วมประชุ มวำงแผนจั ด
กิจกรรมไมซ์ ร่ว มประชำสั ม พันธ์ งำนโดยทั่ว ไป กำรติด ป้ำยต้ อนรั บ สนั บสนุน บุคลำกรเพื่ อร่ว ม
กิจ กรรม ประสำนงำนให้ ค วำมช่ วยเหลื อ ในกำรติ ด ต่ อสมำชิ ก กำรสนั บ สนุ น สถำนที่ส ำหรั บ จั ด
กิจกรรมไมซ์ จนถึงกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดนิทรรศกำรร่วมกัน เป็นต้น
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรสนับ สนุน ระดับ ต่ามาก เช่น ส่ งผู้แ ทนเข้ ำร่ว มกำรวำงแผนกำรจั ด
ประชุมไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรสนับสนุนใน ระดับต่า เช่น เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
ไมซ์ และร่วมประชำสัมพันธ์งำนโดยทั่วไป กำรติดป้ำยต้อนรับ
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือใน ระดับปานกลาง เช่น สนับสนุน
บุคลำกรเพื่ อร่ว มกิ จกรรม ประสำนงำนให้ค วำมช่วยเหลือในกำรติ ดต่ อ
สมำชิก
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือใน ระดับสูง เช่น กำรสนับสนุนสถำนที่
สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรสนับสนุนหรือให้กำรช่วยเหลือใน ระดับสูงมาก เช่น กำรสนับสนุน
สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ และเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดงำนร่วมกัน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ
องค์กรภำคประชำชน หมำยถึง องค์กรเอกชนไม่แสวงหำกำไร ทั้งที่มีกำรรวมตัวกันมีสถำนะทำงกฎหมำย
หรือไม่มีสถำนะทำงกฎหมำย โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มประชำชน กลุ่มศำสนำ กลุ่มร่วม
พัฒนำสังคม โดยอำจมีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งแสวงหำกำไรเข้ำกลุ่มตนเอง เช่น มูลนิธิ สมำคม
ฯลฯ แต่ไม่นับรวมสมำคม/สภำธุรกิจกำรค้ำ (เช่น สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ เป็นต้น) ซึ่งนับเป็น
ตัวแทนของภำคเอกชนที่ทำธุรกิจกำรค้ำในหลักเกณฑ์ย่อยข้อ 2.2 แล้ว
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย 2.5 ประเภทผู้ให้บริการงานไมซ์ในเมือง
พิจารณาจาก : ความครบถ้วนของประเภทผู้ให้บริการงำนไมซ์ในเมืองตำมกำรจัดประเภทผู้
ให้บริกำรของระบบนิเวศอุตสำหกรรมไมซ์ (MICE Ecosystem) ได้แก่
1) บริษัทที่เป็นตัวกลำงในกำรวำงแผนสำหรับกิจกรรมไมซ์ (Planner Company)
2) ผู้ให้บริกำรสถำนที่สำหรับกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Venue)
3) ผู้ให้บริกำรระบบขนส่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ (Logistics)
4) ผู้ให้บริกำรที่พัก (Accommodation)
5) ผู้ให้บริกำรอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม (Event Supply)
6) ผู้ให้บริกำรกำรจัดหำนักแสดง กิจกรรมกำรแสดงสำหรับกิจกรรมไมซ์ (Show/Performance)
7) ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขำยปลีกในประเทศ (Shopping)
8) ผู้ให้บริกำรกำรท่องเที่ยว (Excursion)
9) ผู้ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
10) วิทยำกรผู้บรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ และควำมรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Speaker)
11) หน่วยงำนที่เป็นองค์กรหลักที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์ของเมือง
หรือของประเทศ (Convention and Visitors Bureau หรือ CVB)
12) หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งส่ ว นกลำงและส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Government - National,
Local)
13) สมำคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (Association)
14) สถำบั น กำรศึ ก ษำทั้ ง ในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย และอำชี ว ะศึ ก ษำที่ เ ป็ น ของภำครั ฐ และ
ภำคเอกชน (University/ Vocational School/ Education School)
ศักยภาพระดับ 1 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมืองน้อยกว่า 7 ประเภท
ศักยภาพระดับ 2 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง 7 - 8 ประเภท
ศักยภาพระดับ 3 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง 9-10 ประเภท
ศักยภาพระดับ 4 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมือง 11-13 ประเภท
ศักยภาพระดับ 5 มีผู้ให้บริกำรงำนไมซ์ในเมืองครบทั้ง 14 ประเภท
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ :
1) ผู้ให้บริกำรในแต่ละประเภทจะต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงำนที่มีสถำนะถูกต้องตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำร
2) อ้ำงอิงเอกสำรระบบนิเวศของอุตสำหกรรมไมซ์ (MICE Ecosystem)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
2.6 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดประชุมองค์กรและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentive)
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพ ประสบกำรณ์และกำรได้รับกำรยอมรับของผู้ใ ห้บริกำรงำนจั ด
ประชุมองค์กรและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (Meeting & Incentive)
ศักยภาพระดับ 1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
ศักยภาพระดับ 3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
ศักยภาพระดับ 4 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในระดับชาติ และ/หรือที่มีบุคลากร
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ศักยภาพระดับ 5 มี ผู้ ให้ บริ กำรที่ มี ประสบกำรณ์ งำนไมซ์ ในระดั บ นานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ระบุเหตุผลประกอบในกำรเลือกระดับศักยภำพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.7 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดประชุมวิชาการ (Convention)
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพ ประสบกำรณ์และกำรได้รับกำรยอมรับของผู้ให้บริกำรงำนจัด
ประชุมวิชำกำร (Convention)
ศักยภาพระดับ 1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
ศักยภาพระดับ 3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
ศักยภาพระดับ 4 มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ มี ป ระสบกำรณ์ งำนไมซ์ ใ นระดั บ ชาติ และ/หรื อ ที่ มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ศักยภาพระดับ 5 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ ในระดั บนานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.8 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดนิทรรศการ (Exhibition)
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพ ประสบกำรณ์และกำรได้รับกำรยอมรับของผู้ให้บริกำรงำนจัด
นิทรรศกำร (Exhibition)
ศักยภาพระดับ 1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ 2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
ศักยภาพระดับ 3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
ศักยภาพระดับ 4 มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ มี ป ระสบกำรณ์ งำนไมซ์ ใ นระดั บ ชาติ และ/หรื อ ที่ มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ศักยภาพระดับ 5 มีผู้ให้บริกำรที่ มีประสบกำรณ์ งำนไมซ์ ในระดับนานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน
หลักเกณฑ์ย่อย
2.9 คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดงาน Event
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพ ประสบกำรณ์และกำรได้รับกำรยอมรับของผู้ให้บริกำรงำนจัดงำน
Event
ศักยภาพระดับ
1 มีผู้ให้บริกำรแต่ยังขำดประสบกำรณ์งำนไมซ์
ศักยภาพระดับ
ศักยภาพระดับ

2 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค
3 มีผู้ให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ในเมืองหรือระดับภูมิภาค และที่มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ
ศักยภาพระดับ
4 มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ มี ป ระสบกำรณ์ งำนไมซ์ ใ นระดั บ ชาติ และ/หรื อ ที่ มี
บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ศักยภาพระดับ
5 มีผู้ให้บริ กำรที่มีประสบกำรณ์งำนไมซ์ ในระดับนานาชาติ และที่ เป็ น
สมาชิกสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ และที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 3: กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
หลักเกณฑ์
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
หลักเกณฑ์ย่อย
3.1 ความหลากหลายและคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
พิจารณาจาก : ควำมพร้อมของสถำนที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้เข้ำร่วมงำนหลังจำกกำรเข้ำร่วมงำนไมซ์
โดยวั ดจำกควำมหลำกหลำยของประเภทสถำนที่ท่ องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ประเภทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปะวิทยำกำร, ประเภทที่ 3
แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ , ประเภทที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ , ประเภทที่ 5 แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร, ประเภทที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม, ประเภทที่ 7 แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชำติ, ประเภทที่ 8 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชำยหำด, ประเภทที่ 9
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก, ประเภทที่ 10 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเภทถ้ำ, ประเภทที่
11 แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทำงธรรมชำติ ประเภทเกำะ, ประเภทที่ 12 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทำงธรรมชำติ
ประเภทแก่ง, ประเภทที่ 13 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ประเภทที่ 14 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
ประเภทธรณีสัณฐำน
ศักยภาพระดับ
1 มีสถำนที่ทอ่ งเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง 1-5 ประเภท
ศักยภาพระดับ
2 มีสถำนที่ทอ่ งเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง 6-7 ประเภท
ศักยภาพระดับ
3 มีสถำนที่ทอ่ งเที่ยวภำยในเมืองและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง 8-9 ประเภท
ศักยภาพระดับ
4 มีส ถำนที่ท่ องเที่ย วภำยในเมื องและ/หรื อพื้นที่ใกล้เคียง อย่ างน้ อย 10
ประเภท และได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศอย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
ศักยภาพระดับ
5 มีส ถำนที่ท่องเที่ ยวภำยในเมื องและ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง อย่ างน้อย 10
ประเภท และได้รับรางวัลระดับประเทศและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
อย่างน้อยอย่างละ 1 แห่งภายในระยะเวลา 3 ปี
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ :
รำงวั ล ที่ ไ ด้ รั บ ต้ อ งเป็ น รำงวั ล จำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ องค์ ก รระหว่ ำ งประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมินและ
หลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม – Social
media เป็นองค์ประกอบหลัก)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
หลักเกณฑ์ย่อย
3.2 ความหลากหลายและความน่าสนใจของแหล่งช้อปปิ้ง
พิจารณาจาก : ควำมพร้อมของแหล่งช้อปปิ้งในกำรเลือกซื้อสินคำ้ และของที่ระลึกหลังจำกกำรเข้ำ
ร่วมงำนไมซ์ โดยวัดจำก ควำมหลำกหลำยของแหล่งชอปปิ้ง อำทิ
1) ถนนคนเดิน
2) ตลำดทีเ่ ปิดเฉพำะเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เช่น ตลำดน้ำอัมพวำ)
3) ห้ำงสรรพสินค้ำ หรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น
4) ศูนย์ OTOP
5) ห้ำงสรรพสินค้ำ Outlet
ซึ่งไม่รวม ตลำดสด ตลำดขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค
ศักยภาพระดับ 1 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 1 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน หรือ
ตลำด
ศักยภาพระดับ 2 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 2 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน ตลำด
หรือห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น
ศักยภาพระดับ 3 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 3 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน ตลำด
ห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรสินค้ำท้องถิ่น หรือ ศูนย์ OTOP
ศักยภาพระดับ 4 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 4 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน ตลำด
ห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น ศูนย์ OTOP หรือ
ห้ำงสรรพสินค้ำ outlet
ศักยภาพระดับ 5 มีแหล่งช้อปปิ้งภำยในเมือง จานวน 5 รายการ เช่น มีถนนคนเดิน ตลำด
ห้ำงสรรพสินค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น ศูนย์ OTOP และ/หรือ
ห้ำงสรรพสินค้ำ outlet
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
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1.
2.
3.
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ตัวแปร
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
ตัวแปรย่อย
3.3 คุณภาพและความหลากหลายของสถานทีส่ ังสรรค์ทางสังคม
พิจารณาจาก : ควำมพร้อมของสถำนที่ภำยในเมืองในกำรพบปะสังสรรค์หลังจำกกำรเข้ำร่วมงำน
ไมซ์ โดยวัดจำกจำนวน สถำนที่ ควำมหลำกหลำยของสถำนที่ ควำมโดดเด่นและควำมน่ำสนใจของ
สถำนที่ สำหรับกำรสังสรรค์ทำงสังคมหรือทำงธุรกิจ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุมภำยในเมืองที่จัด
งำน เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร ผับ บำร์ โดยไม่รวมถึงร้ำนอำหำรในห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำรใน
โรงแรม
ศักยภาพระดับ 1 มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง 5 แห่ง โดยมีร้าน
ที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ
มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง 6-10 แห่ง
2
โดยทุกแห่งสามารถรองรับไม่ต่ากว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ
มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง มากกว่า 10 แห่ง
3
โดยมีร้านที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 150 คน อย่างน้อย 1 แห่ง
ศักยภาพระดับ
มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง มากกว่า 10 แห่ง
4
โดยมีร้านที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 300 คน อย่างน้อย 1 แห่ง
ศักยภาพระดับ
มีสถำนที่สังสรรค์ทำงสังคมหลังจำกกำรประชุมในเมือง มากกว่า 10 แห่ง
5
โดยมีร้านที่สามารถรองรับไม่ต่ากว่า 500 คน อย่างน้อย 1 แห่ง
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ : ผู้ให้บริกำรในแต่ละประเภทจะต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงำนที่มีสถำนะถูกต้องตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำรนั้นๆ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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ตัวแปร
3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
ตัวแปรย่อย
3.4 เครือข่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจไมซ์
พจิ ารณาจาก : จำนวนและขนำดของเครือข่ำยธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรติดต่อทำงธุรกิจไมซ์
ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม ได้แก่
1) เครือข่ำยธุรกิจทำงเกษตร เช่น วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์เพื่อกำรเกษตร เป็นต้น
2) เครือข่ำยธุรกิจอุตสำหกรรม เช่น สมำคมหรือสภำธุรกิจ/อุตสำหกรรม
3) เครือข่ำยธุรกิจกำรค้ำและภำคบริกำร เช่น สมำคม/สภำธุรกิจกำรค้ำ เป็นต้น
ที่อยู่ ในในพื้ นที่ หรือ พื้นที่ใกล้ เคี ยง และต้ องเป็ นเครือ ข่ำ ยธุ รกิ จมีค วำมพร้อ ม มี ศัก ยภำพและ
มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำน แหล่งศึกษำดูงำน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ ให้แก่นักธุรกิจ นักเดินทำงจำกนอกพื้นที่อย่ำงเป็นประจำหรือ
มีกำรดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง
ศักยภาพระดับ 1 มีเครือข่ำย 1 กลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่มน้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 2 มีเครือข่ำย 3 กลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 3 มีเครือข่ำย 5 กลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 4 มีเครือข่ำย 10 กลุม่ และมีสมาชิกกลุม่ ไม่น้อยกว่า 50 คน
ศักยภาพระดับ 5 มีเครือข่ำย 10 กลุม่ และมีสมาชิกกลุม่ ไม่น้อยกว่า 100 คน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 4: ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
4.1 ความสามารถของที่พักในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน
พจิ ารณาจาก : ควำมสำมำรถของโรงแรมหรือรีสอร์ทในกำรรองรบั กำรเข้ำพักของผู้เข้ำรว่ มงำน
ภำยในเมอื งจัดงำน โดยพิจำรณำจำนวนห อ้ งพักทั้งหมดของโรงแรมหรือรีสอร์ทภำยในเมอื งที่ม ี
มำตรฐำนระดบั 3 ดำวขึ้นไป มสี ภำพที่ใชง้ ำนไดด้ ี อยูใ่ นบริเวณโดยรอบสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ 1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มี มาตรฐานระดับ 3 ดาวขึ้นไป โดยมีจานวนรวม
ห้องพักในจังหวัดน้อยกว่า 300 ห้อง
ศักยภาพระดับ 2 มี โ รงแรมหรื อ รี ส อร์ ท ที่ มี ม าตรฐานระด ับ 4 ดาวขึ้ น ไป โดยมี จ านวน
ห้องพักในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 500 ห้อง
ศักยภาพระดับ 3 มี โ รงแรมหรื อ รี ส อร์ ท ที่ มี ม าตรฐานระด ับ 4 ดาวขึ้ น ไป โดยมี จ านวน
ห้องพักในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ห้อง
ศักยภาพระดับ 4 มี โ รงแรมหรื อ รี ส อร์ ท ที่ มี ม าตรฐานระด ับ 4 ดาวขึ้ น ไป โดยมี จ านวน
ห้องพักในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ห้อง
ศักยภาพระดับ 5 มี โ รงแรมหรื อ รี ส อร์ ท ที่ มี ม าตรฐานระด ับ 5 ดาวขึ้ น ไป โดยมี จ านวน
ห้องพักในจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ห้อง
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ :
1) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งพิจำรณำจำกใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
2) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีระดับ 3 ดำวขึ้นไป
3) กำรจัดระดับดำวพิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทยหรือเทียบเท่ำ
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
4.2 จานวนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
พ จิ ารณาจาก : จ ำนวนโรงแรมหรื อ รี ส อร์ ท ที่ ผ ่ำ นเกณฑ ์ม ำตรฐำน (Qualified Standard
Accommodation) หรือได้รับรำงวัลภำยในระยะเวลำ 3 ปี (นับ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีที่ทำกำร
ประเมิน) พิจำรณำจำกโรงแรมหรือรีสอร์ทที่นำเสนอในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทต่ำกว่ำ 6 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับ
รำงวัล ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 2 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท 6 - 10 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับรำงวัล
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 3 มีโรงแรมหรือ รีสอร์ท 11 - 15 แห่ง ที่ผ่ ำนเกณฑ์ม ำตรฐำนหรื อได้รั บ
รำงวัล ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 4 มีโรงแรมหรือ รีสอร์ท 16 - 20 แห่ง ที่ผ่ ำนเกณฑ์ม ำตรฐำนหรื อได้รั บ
รำงวัล ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ศักยภาพระดับ 5 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท 21 แห่งขึ้นไป ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหรือได้รับ
รำงวัล ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ :
1) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งพิจำรณำจำกใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
2) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีระดับ 3 ดำวขึ้นไป
3) กำรจัดระดับดำวพิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทยหรือเทียบเท่ำ
4) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3

- 105 -

แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองเพือ่ กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
4.3 การลงทุนกิจการใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงสภาพของโรงแรมหรือ
รีสอร์ท
พจิ ารณาจาก : กำรลงทุ น ก่ อ สร้ ำ งโรงแรมใหม่ ใ นเมื อ ง และ/หรื อ กำรปรบั ปรงุ โรงแรมหรือ
รี ส อร์ ท (กำรปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ใหญ่ ) บร ิเ วณอำคำรทั้ ง ภำยนอกและภำยใน (Renovate) เช น่
กำรปรบั เปลี่ยนกำรตกแตง่ ภำยในและภำยนอกอำคำรให้ทันสมัย กำรปรบั ปรงุ โครงสร้ำงอำคำรให้
ทันสมยั เป็นตน้ ในชว่ งระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรปรับปรุงจำก
โรงแรมหรือรีสอร์ทที่นำเสนอในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง 1 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่ที่ขอรับกำร
ประเมิน
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 3 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่
ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 5 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่
ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 7 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่
ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 9 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่
ที่ขอรับกำรประเมิน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กำรปรับปรุงสภำพของโรงแรมหรือรีสอร์ทที่แสดงจะต้องเป็นไปตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะนับเฉพำะกำรปรับปรุง (Renovation) ที่เป็นกำรปรับปรุงครั้งใหญ่ และ
ส่งผลให้เกิดกำรปรับโฉมหรือยกระดับกำรให้บริกำร
3) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะไม่นับกำรซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงส่วนที่บกพร่องเสียหำยให้กลับสู่กำรใช้
งำนได้ตำมปกติ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
4.4 การให้บริการและประสบการณ์ของพนักงานภายในโรงแรมหรือ
รีสอร์ท
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของพนักงำนภำยในโรงแรมหรือ
รีสอร์ท โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ต่ำงๆ ได้แก่
1) กำรอบรมทักษะกำรบริกำรแก่พนักงำนเป็นประจำ
2) พนักงำนมีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรให้บริกำรและข้อมูลพื้นฐำนของเมือง
3) พนักงำนสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้
4) กำรแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย อัธยำศัยไมตรี มำรยำทดี มีควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร
5) มีระบบร้องเรียนและประเมินผลกำรบริกำร
พิจำรณำจำกโรงแรมหรือรีสอร์ทที่นำเสนอในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมือ แต่ขำดหลักฐำนที่ชัดเจน
ศักยภาพระดับ 2 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมือ
ศักยภาพระดับ 3 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมืออย่ำงสม่ำเสมอ อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี
ศักยภาพระดับ 4 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมืออย่ำงสม่ำเสมอ อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี และมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
ศักยภาพระดับ 5 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับ การฝึกอบรมฝีมือหลักสูตรทั้งภายใน
และภายนอกองค์ ก รอย่ า งสม่ าเสมอ อย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง ต่ อ ปี และมี
องค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กำรฝึกอบรมฝีมือ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหำที่พัฒนำให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Function) สูงขึ้น
เท่ำนั้น และมีกำรจัดเป็นหลักสูตรเป็นกิจลักษณะ
2) กำรฝึกอบรมฝีมือ ไม่นับรวมกำรฝึกอบรมทั่วไปหรือกำรซักซ้อมทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ปฏิบัติทั่วไป เช่น กำรซ้อมหนีไฟ กำรอบรมพนักงำนใหม่ เป็นต้น
3) กำรฝึกอบรมฝีมือ ไม่นับรวมกำรสอนงำนหรือฝึกปฏิบัติงำนไปพร้ อมกับกำรปฏิบัติงำนจริง
(On-the-job Training) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรสอนงำนปกติ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3
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หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย 4.5 คุณภาพด้านอาหารภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท
พิจารณาจาก : ควำมเหมำะสมของกำรบริกำรด้ำนอำหำร และคุณภำพของอำหำรภำยในโรงแรม
ที่พัก เช่น รสชำติ ควำมสะอำด ควำมสวยงำมของอำหำร กำรบริกำรอำหำรเช้ำ ห้องอำหำรที่
ให้บริกำรตลอดทั้งวัน บริกำรสั่งอำหำรส่งที่ ห้องพัก ประเภทอำหำรที่หลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถ
เลือกได้ตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มผู้เข้ำพัก กำรจัดอำหำรให้ตำมควำมต้องกำรของแต่
ละศำสนำ (อำหำรฮำลำล) กำรบริกำรจัดอำหำรพิเศษที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีกำร
บริกำรที่ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อผู้เข้ำพัก โดยอย่ำงน้อย 1 แห่งตำมโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มี
รำยชื่อในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 1 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และ
ผ่ำนกำรตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด
ศักยภาพระดับ 2 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และ
ผ่ ำ นกำรตรวจขั้ น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยก ำหนด ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
จังหวัด อย่างน้อย 1 รางวัล
ศักยภาพระดับ 3 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และ
ผ่ ำ นกำรตรวจขั้ น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยก ำหนด ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
จังหวัด อย่างน้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 1
รางวัล
ศักยภาพระดับ 4 กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และ
ผ่ ำ นกำรตรวจขั้ น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยก ำหนด ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
จังหวัด อย่างน้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 3
รางวัล
ศักยภาพระดับ 5
กำรให้บริกำรด้ำนอำหำรภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หลำกหลำย และ
ผ่ ำ นกำรตรวจขั้ น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยก ำหนด ได้ รับ รางวั ล ระดั บ
จังหวัด อย่างน้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 3
รางวัล และ ได้รับมาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 มาตรฐาน เช่น GMP
HACCP ISO 22000 และ Halal เป็นต้น
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กฎหมำยที่กำหนด หมำยถึง กฎหมำยที่กำกับกำรดำเนินกำรของสถำนที่สำหรับบริกำรอำหำร
และสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร ภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ท
2) ควำมหลำกหลำยวัดจำกกำรมีบริกำรอำหำรหลำยกลุ่มเป้ำหมำย เช่น อำหำรหลำยชำติ อำหำร
หลำยภำค/ท้องถิ่น อำหำรสำหรับกลุ่มคนศำสนำต่ำงๆ โดยนับได้อย่ำงน้อย 3 กลุ่ม
3) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
4.6 การจัดการด้านความปลอดภัยของโรงแรมหรือรีสอร์ท
พจิ ารณาจาก : กำรวำงแผนในกำรรกั ษำควำมปลอดภัยแก่ผู้เข้ำพักภำยในโรงแรมหรือรีสอร์ท
ควำมพรอ้ มของพนั ก งำนในกำรรกั ษำควำมปลอดภัย ควำมพร ้อ มและประส ทิ ธิ ภ ำพของ
อุปกรณ์รกั ษำควำมปลอดภัย ซึ่งประกอบดว้ ยองคป์ ระกอบต่ำงๆ ได้ แ ก่
1) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยมีกำรตรวจกำรพกอำวุธและวัตถุระเบิดก่อนเข้ำงำนหรือ
ก่อนเข้ำที่จอดรถ
2) เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอ
3) กล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงอันตรำย
4) อุปกรณ์เตือนภัยและดับเพลิงตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5) แผนปฏิบัติกำรและกำรซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทั้ ง นี้ พิ จ ำรณำรวมถึ ง โรงแรมหรื อ รี ส อร์ ท มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำนควำมปลอดภั ย ด้ ำ น
สุขอนำมัย
ศักยภาพระดับ 1 มีการจัดการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของโรงแรมและรีสอร์ทครบทั้ง 5
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตำมจำนวนโรงแรมในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของโรงแรมและรีสอร์ทครบทั้ง 5
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตำมจำนวนโรงแรมและรีสอร์ท
ในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของโรงแรมและรีสอร์ทครบทั้ง 5
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตำมจำนวนโรงแรมและรีสอร์ท
ในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของโรงแรมและรีสอร์ทครบทั้ง 5
องค์ประกอบ ครบถ้วนทุกโรงแรมและรีสอร์ทในข้อ 4.1 และมีอย่ำง
น้อย 1 แห่งที่ใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีรักษำควำมปลอดภัยระดับสูง
ได้แก่ เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด หรือ เครื่อง X-ray สัมภำระ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กำรวิเครำะห์คำนวณสัดส่วนร้อยละของโรงแรมและรีสอร์ทให้ใช้ฐำนของจำนวนห้องเป็นหน่วย
กำรวิเครำะห์
2) มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุ ขอนำมัยตำมโครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย
มำตรฐำนควำมปลอดภั ย ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย หรื อ Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA) ของ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

4. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
4.7 โรงแรมหรือรีสอร์ทมีนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน
(Sustainability)
พิจารณาจาก : กำรที่โรงแรมหรือรีสอร์ทมีนโยบำยกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยนโยบำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยวัดจำก
1) กำรกำหนดให้มี กำรกำกับและกำรใช้นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรโรงแรม และ
สถำนที่พัก หรือได้รับรำงวัลหรือมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น Green Leaf, Green Hotel,
ISO 14001, Earth Check เป็นต้น
2) กำรกำหนดให้มี กำรกำกับและกำรใช้นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือได้รับรำงวัล
หรือมำตรฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ศักยภาพระดับ 1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก น้อยกว่าร้อยละ 10 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 2 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 3 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 4 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตำมจำนวน
โรงแรม/รีสอร์ทในข้อ 4.1
ศักยภาพระดับ 5 มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่พัก ครบถ้วนตามจ านวน โรงแรม/
รีสอร์ทในข้อ 4.1 และมีโรงแรม/รีสอร์ทอย่ำงน้อย 1 แห่งได้รับรำงวัลหรือ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1)

กำรจั ด กำรอย่ ำ งยั่ ง ยั่ ง ยื น หมำยควำมรวมถึ ง กำรจั ด กำรด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มและด้ ำ นควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
2) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
3) กำรวิเครำะห์คำนวณสัดส่วนร้อยละของโรงแรมและรีสอร์ทให้ใช้ฐำนของจำนวนห้องเป็นหน่วย
กำรวิเครำะห์

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 5: สถานทีจ่ ัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.1 ความจุของห้องประชุม (Venue Capacity Meeting Room)
พ ิจ ารณาจาก : ควำมสำมำรถของห้ อ งประชุ ม ในกำรรองร บั ผู ้เ ข้ ำ ร ว่ มงำนพร อ้ มกั น ส งู ส ดุ
(Maximum Capacity) โดยห้อ งประชุม จัดงำนรวมถึ งห้องจัดงำนภำยในอำคำร (Indoor) ต่ำงๆ
เช่น โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม หอประชุมในสถำนศึกษำ สถำนที่รำชกำร เป็นต้น ซึ่งพิจำรณำ
จำกห้องประชุม 1 ห้องทีส่ ำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนพร้อมกันสูงสุด (จัดแบบ Classroom ได้) และ
มีห้องประชุมย่อยหรือพร้อมปรับเป็นห้องประชุมย่อย
ศักยภาพระดับ 1 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุม น้อยกว่า 300 คน
ศักยภาพระดับ 2 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุดได้
ระหว่ำง 301 – 500 คน ต่อห้อง
ศักยภาพระดับ 3 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุดได้
ระหว่ำง 501 – 1,000 คน ต่อห้อง
ศักยภาพระดับ 4 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุดได้
ระหว่ำง 1,001 – 3,000 คน ต่อห้อง
ศักยภาพระดับ 5 มีห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุดได้
มากกว่า 3,000 คน ต่อห้อง
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.

- 116 -

แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองเพือ่ กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.2 ความจุพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition)
พจิ ารณาจาก : ขนำดของพื้น ที่ที่ ไ ด ้มำตรฐำนสำหร บั กำรจัดงำนแสดงสนิ ค ้ำและนิทรรศกำร
(Exhibition Space) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงำนภำยในอำคำร มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพียงพอในกำรจัด
งำนในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
1) ควำมกว้ำงของประตใู นกำรขนย้ำยสนิ ค้ำขนำดใหญ่
2) จุดขนถ่ำยสินค้ำขนำดใหญ่
3) อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ำยวัตถุขนำดใหญ่และมีน้ำหนักมำก เช่น Hand lift Forklift เครน
เป็นต้น
4) เครื่องปรับอำกำศภำยในห้องจัดงำน
5) ระบบแสงสว่ำงภำยในห้องจัดงำน
6) ระบบไฟฟ้ำภำยในห้องจัดงำน
7) ระบบสำรองน้ำใช้
8) ห้องน้ำแยก ชำย หญิง
9) ห้องน้ำสำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ
10) สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ เช่น ที่จอดรถ Wheelchair ลิฟท์
รำวจับ และป้ำยแสดงสัญลักษณ์ เป็นต้น
11) ศูนย์บริกำรธุรกิจ
12) ห้องปฐมพยำบำล
13) ห้องรับรอง ซึ่งต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี มีจำนวนที่เพียงพอ และ
มีกำรบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
ศักยภาพระดับ 1 มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร แต่ไม่ได้ มำตรฐำนสำหรับกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร ที่มีพื้นที่จัดงำน น้อยกว่า 1,500 ตาราง
ศักยภาพระดับ 2
เมตร ที่ได้มำตรฐำนสำหรับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร ที่มีพื้นที่จัดงำน ระหว่าง 1,501 – 5,000
ศักยภาพระดับ 3
ตารางเมตร ที่ได้มำตรฐำนสำหรับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
และมีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างน้อย 8 รายการ
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มีสถำนที่จัดงำน ภายในอาคาร ที่มีพื้นที่จัดงำน มากกว่า 5,000 ตาราง
เมตร ที่ได้มำตรฐำนสำหรับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
และมีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างน้อย 11 รายการ
มีศูนย์จัดงาน แสดงสินค้ำและนิทรรศกำรที่ได้มำตรฐำนรองรับกำรจัด
ศักยภาพระดับ 5
งำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรโดยเฉพาะ มีพื้นที่จัดงำน มากกว่า 5,000
ตารางเมตร และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบทุกรายการ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
ศักยภาพระดับ

4

หมำยเหตุ: กำรพิจำรณำนับสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้อ้ำงอิงมำตรฐำน TMVS
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ย่อย

5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
5.3 สถานทีจ่ ัดงานที่พิเศษ (Special Event Venue) โดดเด่น และเป็น
เอกลักษณ์
พิจารณาจาก : จ ำนวนและควำมหลำกหลำยของสถำนที่จั ดงำนภำยในเมื อ งที่ มีลัก ษณะพิ เศษ
โดดเด่ น และม ีเ อกล กั ษณ แ์ ตกต ่ำ ง เช่ น พิ พ ิธ ภั ณ ฑ์ บ้ ำ นโบรำณ พระรำชวั ง ห อ้ งแสดงภำพ
(Art Gallery) ค่ำยทหำร กำรดัดแปลงสถำนที่เก่ำให้เป็นที่จัดกิจกรรม เป็นตน้ เพื่อสร้ำงควำมรูส้ กึ
ถึ ง กำรเป็ น บุ ค คลพิ เ ศษให ้แ ก ่ผู ้เ ข ้ำ ร ่ว มงำน ซึ่ ง ควำมหลำกหลำยของสถำนท ี่จ ัด งำนพ ิเ ศษ
ประกอบด้ว ยหลำยด้ำ น เช่น ด้ำ นประวัติศ ำสตร์ ด้ำ นศิล ปะ และกำรเป็นสถำนที่ที่ได้รับกำร
อนุรักษ์ เป็นต้น มีควำมสะดวกพร้อมใช้งำน และมีระเบียบและหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตใช้สถำนที่
อย่ำงชัดเจน
ศักยภาพระดับ 1 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อกำรจัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษ
ศักยภาพระดับ 2 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ 1 แห่ง
ศักยภาพระดับ 3 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ 2 - 3 แห่ง
ศักยภาพระดับ 4 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ 4 - 5 แห่ง
ศักยภาพระดับ 5 มีสถำนที่จัดงำนที่มลี ักษณะพิเศษมีควำมโดดเด่นอยู่ มากกว่า 5 แห่ง
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ: กำรมีระเบียบและหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตใช้สถำนที่ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ที่ประสงค์จะจัด
งำนไมซ์มีช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้สถำนที่ที่ชัดเจน และสถำนที่เหล่ำนั้นเปิดโอกำสให้สำมำรถใช้
สถำนที่ในกำรจัดงำนที่พิเศษ (Special Event) ได้
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.4 จานวนสถานที่จัดงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Qualified Venue)
พจิ ารณาจาก : จ ำนวนสถำนที่จ ัดงำนที่ผ ่ำนเกณฑ์ม ำตรฐำน (Qualified Standard Venue)
ได้แก่ ห้องประชุม สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร สถำนที่จัดงำนพิเศษ (ตำมข้อ 5.15.3) โดยนับจำกจำนวนสถำนที่จัดงำนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กำหนดและมีควำมสำมำรถ
รองรับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำไมซ์ซิตี้ได้
ศักยภาพระดับ
1 มีสถำนที่จัดงำนทีผ่ ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนน้อยกว่า 5 แห่ง
ศักยภาพระดับ
2 มีสถำนที่จัดงำน 5-8 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ศักยภาพระดับ
3 มีสถำนที่จัดงำน 9-12 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ศักยภาพระดับ
4 มีสถำนที่จัดงำน 13-16 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ศักยภาพระดับ
5 มีสถำนที่จัดงำนมำกกว่ำ 16 แห่ง ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ : เกณฑ์มำตรฐำน (Qualified Standard Venue) พิจำรณำมำตรฐำนทุกประเภทรวมถึง
มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (TMVS)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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5.5 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานทีจ่ ัดงาน
พจิ ารณาจาก : ควำมสะดวกของทำเลตำแหน่งที่ตั้ง สถำนที่จัดงำน ในกลุ่มที่เป็ นตวั แทนของ
สถำนที่จัดงำนภำยในเมอื ง สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนได้ โดยวัดควำมเหมำะสมจำกระยะเวลำที่
ต้องใช้ในกำรเดนิ ทำงโดยรถยนต์จำกโรงแรมที่พักสู่สถำนที่จัดงำนที่เสนอในข้อ 5.1-5.3 โดยเป็น
โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรองรับเพียงพอกับกำรจัดงำนของสถำนที่จัดงำนนั้นๆ
ศักยภาพระดับ 1 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ห่ำงจำกสถำนที่จัดงาน
มากกว่า 10 กิโลเมตร
ศักยภาพระดับ 2 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ 3 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ 4 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
ศักยภาพระดับ 5 มีโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ สถำนีขนส่งมวลชนอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
จำกสถำนที่จัดงำน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งพิจำรณำจำกใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม แบบ ร.ร.2
2) นับเฉพำะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีระดับ 3 ดำวขึ้นไป
3) กำรจัดระดับดำวพิจำรณำโดยสมำคมโรงแรมไทยหรือเทียบเท่ำ
4) สถำนีขนส่งมวลชน นับเฉพำะสถำนที่ให้บริกำรกำรขนส่งมวลชน (Public Transport) ทั้งของ
ภำครัฐและเอกชนที่จัดตั้งและดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
5.6 การลงทุนกิจการใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงสภาพของสถานที่
จัดงาน
พิจารณาจาก : กำรลงทุ น ก่ อ สร้ ำ งโรงแรมใหม่ ใ นเมื อ ง และ/หรื อ ปรับปรุงสถำนที่จัดงำน
(ปรับปรุงครั้งใหญ่) บริเวณอำคำรทั้งภำยนอกและภำยใน (Renovate) เชน่ กำรปรบั เปลี่ยนกำร
ตกแตง่ ภำยในอำคำรให้ทันสมัย กำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำรให้ทันสมัย เป็นต้น ในชว่ งระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรปรับปรุง ที่เสนอในข้อ 5.1-5.3
ศักยภาพระดับ 1 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง 1 แห่ง ภายใน 2 ปี นับแต่ที่ขอรับ
กำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 3 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 5 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 7 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ศักยภาพระดับ 5 มีกำรลงทุน และ/หรือ กำรปรับปรุง อย่างน้อย 9 แห่ง ภายใน 2 ปี นับ
แต่ที่ขอรับกำรประเมิน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กำรปรับปรุงสภำพของสถำนที่จัดงำนฯที่แสดงจะต้องเป็นไปตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับของ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะนับเฉพำะกำรปรับปรุง (Renovation) ที่เป็นกำรปรับปรุงครั้งใหญ่
และส่งผลให้เกิดกำรปรับโฉมหรือยกระดับกำรให้บริกำร
3) กำรปรับปรุงสภำพฯ จะไม่นับกำรซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงส่วนที่บกพร่องเสียหำยให้กลับสู่กำร
ใช้งำนได้ตำมปกติ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.7 การให้บริการและประสบการณ์ของพนักงานภายในสถานที่จดั งาน
พิจารณาจาก : ระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและประสบกำรณ์ของพนักงำนภำยในสถำนที่จัดงำน
(ตำมข้อ 5.1-5.3) โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ต่ำงๆ ได้แก่
1) กำรอบรมทักษะกำรบริกำรแก่พนักงำนเป็นประจำ
2) พนักงำนมีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรให้บริกำรและข้อมูลพื้นฐำนของเมือง
3) พนักงำนสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้
4) กำรแต่ง กำยสะอำดเรียบร้อย อัธยำศัยไมตรี มำรยำทดี ควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร
5) ระบบร้องเรียนและประเมินผลกำรบริกำร
1 มีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบมรมฝีมือแต่ขำดหลักฐำนที่ชัดเจน
ศักยภาพระดับ
2 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมือ
ศักยภาพระดับ
3 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมืออย่างสม่าเสมอ อย่าง
ศักยภาพระดับ
น้อย 2 ครั้งต่อปี
4 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกำรฝึกอบรมฝีมืออย่างสม่าเสมอ
ศักยภาพระดับ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
5 มีหลักฐำนกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับการฝึกอบรมฝีมือหลักสูตรทั้งภายใน
ศักยภาพระดับ
และภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และมี
องค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กำรฝึกอบรมฝีมือ หมำยถึง กำรจัดกำรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหำที่พัฒนำให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Function) สูงขึ้น
เท่ำนั้น และมีกำรจัดเป็นหลักสูตรเป็นกิจลักษณะ
2) กำรฝึกอบรมฝีมือ ไม่นับรวมกำรฝึกอบรมทั่วไปหรือกำรซักซ้อมทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ปฏิบัติทั่วไป เช่น กำรซ้อมหนีไฟ กำรอบรมพนักงำนใหม่ เป็นต้น
3) กำรฝึกอบรมฝีมือ ไม่นับรวมกำรสอนงำนหรือฝึกปฏิบัติงำนไปพร้อมกับกำรปฏิบัติงำนจริง (Onthe-job Training) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรสอนงำนปกติ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.8 การจัดการด้านอาหารภายในสถานที่จัดงาน
พิจารณาจาก : คุณภำพของอำหำรภำยในสถำนที่จัด งำน เช่น รสชำติ ควำมสะอำด กำรบริก ำร
อำหำรมื้อหลัก อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุม ห้องอำหำรที่ให้บริกำรตลอดทั้งวัน
ประเภทอำหำรที่หลำกหลำยเพือ่ ให้สำมำรถเลือกได้ตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มผู้เข้ำร่วมงำน
กำรจัดอำหำรตำมควำมต้องกำรของแต่ละศำสนำ (อำหำรฮำลำล) บริกำรจัดอำหำรพิเศษของท้องถิ่น
ซึ่งทำให้มีกำรบริกำรด้ำนอำหำรที่โดดเด่นกว่ำสถำนที่จัดงำนทั่วไปมำก มีร้ำนอำหำรที่ได้มำตรฐำน
ให้บริกำรในบริเวณโดยรอบสถำนที่จัดงำน เป็นต้น โดยต้องมีกำรบริกำรที่ไดม้ ำตรฐำนและเพียงพอต่อ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ศักยภาพระดับ 1 กำรให้บ ริกำรด้ ำนอำหำรในสถำนที่จัด งำนที่ห ลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด
ศักยภาพระดับ 2 กำรให้บ ริกำรด้ ำนอำหำรในสถำนที่จัด งำนที่ห ลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 รางวัล
ศักยภาพระดับ 3 กำรให้บ ริกำรด้ ำนอำหำรในสถำนที่จัด งำนที่ห ลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รางวัล
ศักยภาพระดับ 4 กำรให้บ ริกำรด้ ำนอำหำรในสถำนที่จัด งำนที่ห ลำกหลำย และผ่ำนกำร
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 3 รางวัล
กำรให้บ ริกำรด้ ำนอำหำรในสถำนที่จัด งำนที่ห ลำกหลำย และผ่ำนกำร
ศักยภาพระดับ 5
ตรวจขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยกำหนด ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่าง
น้อ ย 1 รางวัล และ รางวัลระดับ ประเทศ อย่ า งน้ อ ย 3 รางวัล และ
ได้ รั บ มาตรฐานสากล อย่ า งน้ อ ย 1 มาตรฐาน เช่ น GMP HACCP
ISO 22000 และ Halal เป็นต้น
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กฎหมำยที่กำหนด หมำยถึง กฎหมำยที่กำกับกำรดำเนินกำรของสถำนที่สำหรับบริกำรอำหำร
และสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร ภำยในสถำนที่จัดงำนฯ
2) ควำมหลำกหลำยวัดจำกกำรมีบริกำรอำหำรหลำยกลุ่มเป้ำหมำย เช่น อำหำรหลำยชำติ อำหำร
หลำยภำค/ท้องถิ่น อำหำรสำหรับกลุ่มคนศำสนำต่ำงๆ โดยนับได้อย่ำงน้อย 3 กลุ่ม
3) รำงวัลที่ ได้รับต้ องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม –
Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.9 การจัดการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน
พิจารณาจาก : กำรวำงแผนในกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้เข้ำร่วมงำนไมซ์ในสถำนที่จัดงำน
ควำมพร้อมของพนักงำนในกำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมพร้อมและประสิทธิภำพของอุปกรณ์
รักษำควำมปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่ำงๆ ได้แก่
1) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยมีกำรตรวจกำรพกอำวุธและวัตถุระเบิดก่อนเข้ำงำนหรือก่อน
เข้ำที่จอดรถ
2) เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอ
3) กล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงอันตรำย
4) อุปกรณ์เตือนภัยและดับเพลิงตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5) แผนปฏิบัติกำรและกำรซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้พิจำรณำรวมถึงสถำนที่จัดงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
ศักยภาพระดับ 1 มีการจัดการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพระดับ 2 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่จัดงำนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 - 5.3
ศักยภาพระดับ 3 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่จัดงำนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 - 5.3
ศักยภาพระดับ 4 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่จัดงำนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 - 5.3
5 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่จัดครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ศักยภาพระดับ
ครบถ้วนทุกสถำนที่จัด งำนในข้อ 5.1 -5.3 และมีอย่ำ งน้อย 1 แห่งที่ใ ช้
อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีรักษำควำมปลอดภัยระดับสูง ได้แก่ เครื่องตรวจจับ
วัตถุระเบิด หรือ เครื่อง X-ray สัมภำระ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยตำมโครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทยมำตรฐำนควำม
ปลอดภั ย ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย หรื อ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ของ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
5. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
หลักเกณฑ์ย่อย
5.10 สถานที่จัดงานมีนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน
พจิ ารณาจาก : นโยบำยของสถำนที่จัดงำนในด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยนโยบำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยวัดจำก 1) กำรกำหนดให้มี กำร
กำกั บ และกำรใช้ น โยบำยด้ ำ นสิ่ งแวดล้ อ มในกำรบริ ห ำรสถำนที่ จั ด งำน หรื อ ได้ รั บ รำงวั ล หรื อ
มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 2) กำรกำหนดให้มี กำรกำกับและกำรใช้นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม หรือได้รับรำงวัลหรือมำตรฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ศักยภาพระดับ
1 มีสถำนที่จัดงำนที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่จัดงำน น้อยกว่าร้อยละ 10 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
2 มีสถำนที่จัดงำนที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่จัดงำน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
3 มีสถำนที่จัดงำนที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่จัดงำน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
4 มีสถำนที่จัดงำนที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่งยืน (Sustainability) ในสถำนที่จัดงำน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตำม
จำนวนสถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3
ศักยภาพระดับ
5 มีสถำนที่จัดงำนที่มีนโยบำยและ/หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรอย่ำ ง
ยั่ ง ยื น (Sustainability) ในสถำนที่ จั ด งำน ครบทั้ ง หมดตำมจ ำนวน
สถำนที่จัดงำนในข้อ 5.1 -5.3 และมีสถำนที่จัดงำนอย่ำงน้อย 1 แห่ง
ได้รับรำงวัลหรือมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) กำรจั ด กำรอย่ ำ งยั่ ง ยั่ ง ยื น หมำยควำมรวมถึ ง กำรจั ด กำรด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มและด้ ำ นควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
2) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.

- 132 -

แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองเพือ่ กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

หลักเกณฑ์ด้านที่ 6: ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์
6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
6.1 ภาพลักษณ์ของเมือง
พิจารณาจาก : ภำพลักษณ์และควำมมีชื่อเสียงของเมืองจำกกำรได้รับรำงวัลระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติ เชน่ เมอื งไดร้ บั รำงวั ล เม อื งน่ ำ ท่อ งเที่ ย ว สถำนที ่ห รือ แหล่งท่อ งเที ่ย วได้ร ับ รำงวัล
ระดับชำติหรือนำนำชำติและเมืองได้รบั กำรแนะนำในเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นต้น หรือ
กำรได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้ำนบวก โดยนับย้อนหลัง 3 ปี
ศักยภาพระดับ
1 เคยได้รับรำงวัล
ศักยภาพระดับ
2 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับประเทศ
ศักยภาพระดับ
3 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับอาเซียน
ศักยภาพระดับ
4 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับเอเชีย
ศักยภาพระดับ
5 เคยได้รับรำงวัล และได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนในด้านบวกใน
ระดับนานาชาติ (นอกเอเชีย)
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ
1) รำงวัลที่ได้รับต้องเป็นรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ (International
Organization) หรือสมำคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้ประเมินให้รำงวัล และมีกระบวนกำรประเมิน
และหลักเกณฑ์เพื่อกำรให้รำงวัลที่เปิดเผย (ไม่นับกำรให้รำงวัลที่ใช้กำรให้คะแนนด้วยสื่อสังคม
– Social media เป็นองค์ประกอบหลัก)
2) สื่อมวลชน จะนับเฉพำะสื่อมวลชนในรูปหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์
ที่สื่อสำรเรื่องรำวให้ประชำชนได้รับทรำบเป็นกำรทั่วไป โดยผู้ประกอบกิจกำรสื่อมวลชนที่ได้จด
แจ้งหรือได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสื่อสำรมวลชนตำมกฎหมำยที่ว่ำด้วยกิจกำรนั้น
3) กำรได้รับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชน นับเฉพำะกำรเสนอเรื่องรำวในด้ำนบวกเกี่ยวกับเมืองใน
ภำพรวม (ไม่ใช่เฉพำะสถำนที่บำงแห่งภำยในเมือง) และไม่นับกำรกล่ำวถึงที่มีลักษณะเป็นกำร
โฆษณำที่ได้รับผลตอบแทน หรือเกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน
4) ระดับของรำงวัลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขอบเขตของกำรพิจำรณำให้รำงวัลที่องค์กรผู้ให้
รำงวัลได้กำหนด
5) ระดับกำรกล่ำวถึงจำกสื่อมวลชนให้วัดจำกกลุ่มเป้ำหมำยผู้ รับสำร (Audience) ของสื่อมวลชน
หรือขอบเขตพื้นที่กำรดำเนินงำนหลักของสื่อมวลชนนั้นๆ แล้วแต่กรณี
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
6.2 ความมีชื่อเสียงของเมือง
พิจารณาจาก : กำรที่เมืองเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค และนำนำชำติ
รวมทั้งควำมมชี ื่อเสียงของเมอื งในด้ำนต่ำงๆ เช่น ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม อำหำร และสถำนที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยพิจำรณำจำกจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติและจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
(รวมทั้งไทยและต่ำงชำติ)
1 มี จ ำนวนนั กท่ องเที่ ยวน้ อยกว่ ำ 2 ล้ ำนคน และมี จ ำนวนนั กท่ องเที่ ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติน้อยกว่า 1 แสนคนต่อปี
2 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 2 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติน้อยกว่า 1 แสนคนต่อปี
3 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 2 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติมากกว่า 1 แสนคนต่อปี
4 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 5 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติมากกว่า 5 แสนคนต่อปี
5 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเกิน 10 ล้ำนคนขึ้นไป และมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ
ต่ำงชำติมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ: กำรวิเครำะห์จำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติให้อ้ำงอิงตำมสถิตดิ ้ำน
กำรท่องเที่ยวที่ประกำศโดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ที่ประกำศปีล่ำสุด
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
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หลักเกณฑ์
6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
6.3 ประสบการณ์การจัดงานในอดีตของเมือง
พิจ ารณาจาก : ประสบกำรณ์ ก ำรจ ดั งำนในอดี ต ของเมื อ งด้ ำนไมซ์ โดยวั ด จำกประสบกำรณ์
ในกำรจั ด งำนไมซ์ Meetings Incentives Conventions และ Exhibition/Mega Event ท ั้ง ใน
ระดับภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติที่กำรจัดงำนประชุมวิชำกำร และกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำและนิทรรศกำรเป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับรองของ ICCA และ UFI ที่ประสบผลสำเร็จ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ศักยภาพระดับ 1 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
10 งานขึ้นไป
ศักยภาพระดับ 2 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
20 งานขึ้นไป
ศักยภาพระดับ 3 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
30 งานขึ้นไป
ศักยภาพระดับ 4 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
30 งานขึ้นไป และมีการจัดงานระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 งาน
5 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดงำนไมซ์ ภำยใน 3 ปี ระดับประเทศ (Domestic)
ศักยภาพระดับ
30 งานขึ้ น ไป และมี ก ารจั ด งานระดั บ นานาชาติ (International)
อย่างน้อย 10 งาน ครบทั้ง 4 หมวด
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ :
1) กำรนับงำนไมซ์ให้นับจำก
 งำนที่ได้รับกำรส่งเสริมจำก สสปน.
 งำนที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรด้ำนไมซ์ ได้แก่ สมำคมส่งเสริมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ (International Congress and Convention Association: ICCA) และสมำคม
ส่ ง เสริ ม อุ ต สำหกรรมกำรจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ และงำนนิ ท รรศกำรนำนำชำติ (Global
Association of the Exhibition Industry: UFI)
 งำนที่มีลักษณะเทียบเท่ำหลักเกณฑ์กำรเป็นงำนไมซ์ที่ สสปน.กำหนด
2) งำนไมซ์ระดับนำนำชำติ หมำยถึง
 กำรจัดงำนประชุมวิชำกำร ที่เป็นไปตำมเกณฑ์และได้รับกำรรับรองจำก สมำคมส่งเสริมกำร
จั ด ง ำ น ป ร ะ ชุ ม วิ ช ำ ก ำ ร น ำ น ำ ช ำ ติ (International Congress and Convention
Association: ICCA)
 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำร ที่เป็นไปตำมเกณฑ์และได้รับกำรรับรองจำก
สมำคมส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำรนำนำชำติ (Global
Association of the Exhibition Industry: UFI)
3) ขอให้ เมื องส่งปฏิทิ นกำรจัด งำนไมซ์ย้ อนหลั ง 3 ปี จ ำแนกตำมประเภทของงำน (Meeting/
Incentive/ Convention/ Exhibition/ Mega Event)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 7: สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์
7. สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
7.1 โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการจัดงานไมซ์ของเมือง
พิจารณาจาก : ควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื้นฐำนภำยในเมืองและบริเวณโดยรอบ ที่เอื้ออำนวย
ต่อกำรจัดงำนไมซ์ โดยพิจำรณำจำก
1) ห้องประชุมในเมืองที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนพร้อมกันสูงสุดได้ระหว่ำง 301-500 คน
2) สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ
3) สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ
4) สนำมบิน
5) สถำนีรถไฟ
6) สถำนีขนส่ง
7) โรงพยำบำล
8) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ สำรที่ให้บริกำรต่อสำธำรณะ (เช่น จุดกระจำยสัญญำณ
Wifi)
9) ระบบกำรบริหำรจัดกำรของเสียของเมือง
ศักยภาพระดับ 1 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง น้อยกว่า 3
รายการ
ศักยภาพระดับ 2 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง 3 รายการ
ศักยภาพระดับ 3 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง 4 รายการ
ศักยภาพระดับ 4 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง 5 รายการ
ศักยภาพระดับ 5 มีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จำเป็นในกำรรองรับกำรจัดงำนของเมือง อย่างน้อย
6 รายการ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ:
หำกเมืองมีใครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรองรับกำรจัดงำนไมซ์ของเมืองนอกเหนือไปจำกที่
ระบุไว้ก็สำมำรถเสนอเป็นข้อมูลเสริมได้
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
7. สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
7.2 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเมือง
พ จิ ารณาจาก : ควำมมั่ น คงทำงเศรษฐกิ จ ของเม อื ง โดยวั ด จำกอั ต รำกำรเติ บ โตของมู ล ค่ ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรำยจังหวัด GPP (Gross Provincial Product) ของเมือง โดยวิธีคิดแบบปริมำณ
ลูกโซ่
ศักยภาพระดับ 1 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด ติดลบสูงกว่า
ร้อยละ 1
ศักยภาพระดับ 2 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด ติดลบไม่เกิน
ร้อยละ 1
ศักยภาพระดับ 3 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด สูงกว่าร้อยละ 0
แต่ไม่เกินร้อยละ 1.5
ศักยภาพระดับ 4 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด สูงกว่าร้อยละ 1.5
แต่ไม่เกินร้อยละ 3
ศักยภาพระดับ 5 อัตรำกำรเติบโตของ GPP ของเมืองเฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด สูงกว่าร้อยละ 3
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ :
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) หมำยถึง เป็นกำรวัดมูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำรขั้นสุดท้ำยทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในรอบระยะเวลำ
หนึ่ง โดยใช้ข้อมูลจำกสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)
2) ใช้วิธีคิดแบบปริมำณลูกโซ่หรือ Chain Volume Measures (CVMs)
3) หำก “เมือง” ในกำรประเมินได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่นและไม่สำมำรถหำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ระดับเมืองได้ ก็สำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของจังหวัดที่เมืองนั้นตั้งอยู่โดยอนุโลม
4) อ้ำงอิง http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0301001
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3
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หลักเกณฑ์
7. สภาพแวดล้อมของเมือง
หลักเกณฑ์ย่อย
7.3 สภาพภูมิอากาศของเมือง
พิจารณาจาก : คุณภำพของอำกำศของเมืองที่จัดงำน ซึ่งวัดจำกสัดส่วนจำนวนวันในหนึ่งปีที่มี
คุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนต่อจำนวนวันที่มีกำรวัด โดยอ้ำงอิงข้อมูลและกำรวิเครำะห์
คำนวณดัชนีคุณภำพอำกำศ (Air Quality Index – AQI) ของกรมควบคุมมลพิษ (ค่ำกำรวัดจำก
สถำนีตรวจวัดในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ตั้งของศำลำกลำงจังหวัดหรือศำลำกลำงเมือง)
ศักยภาพระดับ 1 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนต่ากว่า
ร้อยละ 75
ศักยภาพระดับ 2 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75
ศักยภาพระดับ 3 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ศักยภาพระดับ 4 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
ศักยภาพระดับ 5 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ
1) กำรวิเครำะห์คำนวณให้ใช้ค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศของสถำนีวัดที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ตั้งของศำลำ
กลำงจังหวัด หรือศำลำกลำงเมือง
2) อ้ำงอิงข้อมูลและกำรวิเครำะห์คำนวณของกรมควบคุมมลพิษ ปีล่ำสุด
3) จำนวนวันที่วัดได้อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมสำมำรถในกำรวัดของสถำนี โดยให้ใช้ค่ำจำก
สถำนีวัดที่มีกำรวัดไม่น้อยกว่ำ 183 วันต่อปี เท่ำนั้น
4) ดัชนีคุณภำพอำกำศของประเทศไทยมีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยหำกดัชนีคุณภำพอำกำศมี
ค่ำสูงเกินกว่ำ 100 แสดงว่ำค่ำควำมเข้มข้นของมลพิษทำงอำกำศมีค่ำเกินมำตรฐำนและคุณภำพ
อำกำศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน (กรมควบคุมมลพิษ)
5) อ้ำงอิง http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php และ
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์ด้านที่ 8: ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์
8. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ย่อย
8.1 ความเสี่ยงและการบริหารจัดการสาธารณภัยของเมือง
พิจารณาจาก : เมืองมีกำรรำยงำนหรือมีประกำศพื้นที่ประสบสำธำรณภัยประเภท 1) วำตภัย และ
2) อุทกภัย และมีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง โดยพิจำรณำจำก
1) มีข้อมูลและ/หรือรำยงำน หรือประกำศพื้นที่ประสบสำธำรณภัย ได้แก่ วำตภัย และ/หรือ
อุทกภัย ตำมประกำศเขตพื้นที่สำธำรณภัยย้อนหลัง 5 ปี
2) มีศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือ
ศูนย์ปฎิบัติกำรฉุกเฉินเมื่อเกิดสำธำรณภัย
3) มีแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำมควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของเมือง และมีกำร
กำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
4) มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรที่เกี่ ยวข้องตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง หรือมีกำรทบทวนแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ไม่เกิน 3 ปี
5) มีช่องทำงในกำรสื่อสำร ประกำศ แจ้งข่ำวสำร รำยงำนสถำนกำรณ์ ด้ำนสำธำรณภัยของเมือง
ให้กับประชำชนได้รับทรำบ เช่น ป้ำยประกำศ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
ศักยภาพระดับ 1 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 1 รายการ
ศักยภาพระดับ 2 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 2 รายการ
ศักยภาพระดับ 3 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 3 รายการ
ศักยภาพระดับ 4 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง อย่างน้อย 4 รายการ
ศักยภาพระดับ 5 มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของเมือง ครบ 5 รายการ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ :
พื้นที่ประสบสำธำรณภัย นับเฉพำะสำธำรณภัยประเภท “วำตภัย” และ “อุทกภัย” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสำธำรณภัยตำมนิยำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
พ.ศ.2550 เนื่องจำกสำธำรณภัยสองประเภทดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดงำนไมซ์ของเมือง
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.
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หลักเกณฑ์
8. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ย่อย
8.2 ความปลอดภัยในเมืองของผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยว
พิจารณาจาก : จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่ม 1) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 2) คดี
ที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและเพศ และ 3) คดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ต่อประชำกร 100,000 คนของ
เมือง ซึ่งสะท้อนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของของผู้อยู่อำศัย รวมทั้งผู้เข้ำร่วมงำนและ
นักท่องเที่ยว
ศักยภาพระดับ 1 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีทเี่ กี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มากกว่า 160 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ 2 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีทเี่ กี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 160 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ 3 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีทเี่ กี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 120 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ 4 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีทเี่ กี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 90 รายต่อประชากร
100,000 คน
ศักยภาพระดับ 5 จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมในกลุ่มคดีทเี่ กี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและ
เพศ และกลุ่มคดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 50 รายต่อประชากร
100,000 คน
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :
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หมำยเหตุ:
1) จำนวนกำรรับแจ้งคดีอำชญำกรรมฯรำยจังหวัด ให้อ้ำงอิงสถิติคดีอำญำ 1) คดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ 2) คดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำยและเพศ และ 3) คดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำก
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ รวบรวมและประกำศโดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติปีล่ำสุด
2) จำนวนประชำกรให้อ้ำงอิงจำนวนประชำกรรำยจังหวัดที่ประกำศโดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ปีเดียวกับสถิติคดีอำชญำกรรมฯที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
3) อ้ำงอิง http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/09.aspx
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.

- 147 -

แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองเพือ่ กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

หลักเกณฑ์
8. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ย่อย
8.3 มาตรการด้านสุขอนามัยของเมือง
พิจารณาจาก : เมืองมีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง โดยพิจำรณำจำก
1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน หรือคณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง
2) มีแนวทำงปฏิบัติและกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัย (Hygiene)
3) มีศูนย์ข้อมูล ศูนย์รับเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของ
เมือง
4) มีช่องทำงในกำรสื่อสำร ประกำศ แจ้งข่ำวสำร ด้ำนสุขอนำมัยของเมืองให้กับประชำชนได้รับ
ทรำบ เช่น ป้ำยประกำศ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
5) มีกำรลงทะเบียนและระบบกำรติดตำมกำรเข้ำพื้นที่ที่ทันสมัยสำหรับผู้เดินทำง ที่เป็นของ
เมื องโดยเฉพำะ เช่น เว็บ ไซต์ แอปพลิ เคชั่น เป็น ต้น หรื อระบบอื่ นที่ คล้ ำยคลึ งกั นของ
หน่วยงำนภำครัฐ
ศักยภาพระดับ 1 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 1 รายการ
ศักยภาพระดับ 2 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 2 รายการ
ศักยภาพระดับ 3 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 3 รายการ
ศักยภาพระดับ 4 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง อย่างน้อย 4 รายการ
ศักยภาพระดับ 5 มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง ครบ 5 รายการ
ระบุเหตุผลประกอบในการเลือกระดับศักยภาพ :

หมำยเหตุ:
คณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลด้ำนสุขอนำมัยของเมือง เช่น คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด ตำมที่
กำหนดใน พระรำชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินศักยภำพ:
1.
2.
3.

**********

- 149 -

แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองเพือ่ กำรประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

- 150 -

