
 

โครงการมาตรฐานการสร้างความยั่งยืนในการจัดงานส าหรับอุตสาหกรรม การจัดประชุม แสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ISO 20121: Event Sustainability Management System 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการส ารวจและแนวโน้มของโลกที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจที่ห่วงใย สังคม สิ่งแวดล้อม
และสร้างผลก าไรสูงสุด ซึ่งอุตสาหกรรมการจัดประชุม แสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ให้
ความสนใจแนวโน้มดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เดินทางเข้ามาจัดงานในประเทศ
ไทย อนึ่งหากประเทศไทยไม่ได้เตรียมความพร้อมของภาคเอกชนให้รองรับแนวโน้มดังกล่าวจะท าให้เสียโอกาส
ทางธุรกิจ 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เล็งเห็นความส าคัญใน
การเตรียมความพร้องขององค์กร เกี่ยวกับด้านนโยบายด้านการสร้างความยั่งยืนในการจัดงานส าหรับ
อุตสาหกรรม การจัดประชุม แสดงสินค้าและนิทรรศการ เพ่ือรองรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน 
รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานสากลให้ได้เปรียบประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่จะมี
การรวมตัวเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ยกระดับในการด าเนินธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินค้าและนิทรรศการของประเทศไทยให้เทียบเท่า
ระดับนานาชาติ 

 สร้างจุดขายประเทศไทยในฐานะจุดหมายการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการที่เป็นมืออาชีพ 

 ยกระดับองค์กรที่น ามาตรฐานไปปฏิบัติให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 
4. การขอรับการสนับสนุนด้านการเงินในการจัดท ามาตรฐาน Event Sustainability Management 
System ISO 20121 ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 

สสปน. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย มีพันธกิจใน
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถด าเนิธุรกิจและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และด าเนินการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้รับมาตรฐานสากลเพ่ือสร้างความแตกต่าง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทาง
กลุ่มไมซ์เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายในการจัดประชุม สัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 

ทั้งนี้การจัดท ามาตรฐานสากล หรือ ISO นั้นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินการ ซึ่ง สสปน. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในประเด็นดังกล่าวแล้ว อังทั้งผู้ประกอบการ



 

ไมซ์ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งอาจจะยังไม่มีความ
พร้อมเรื่องงบประมาณในการจัดท ามาตรฐานสากล สสปน. จึงจัดท าโครงการมาตรฐานการสร้างความยั่งยืนใน
การจัดงานส าหรับอุตสาหกรรม การจัดประชุม แสดงสินค้าและนิทรรศการ เพ่ือให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดมาตรฐาน ISO 20121 Event Sustainability Management System และรวมถึงการ
พัฒนาผู้ประกอบการด้านองค์ความรู้เพ่ือให้มีความพร้อมและเข้าใจกระบวนการในการจัดท ามาตรฐาน 
 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงานในโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน 
ระยะที่ 1 – เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ 
- ฝึกอบรมเบื้องต้น (Requirement for ISO20121) เป็นเวลา 2 วัน 
- ฝึกอบรมการจัดท าเอกสารฯ (Implementation for Committees team) เป็นเวลา 2 วัน 
รวมระยะเวลา 4 วัน ฝึกอบรมแบบเรียนร่วมกันของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าฝึกอบรมไม่เกิน 25 
ท่าน class 
ระยะที่ 2 – วางแผนและน าไปปฏิบัติ 
- ฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit Training) เป็นเวลา 2 วัน รวมระยะเวลา 4 วัน 
ฝึกอบรมแบบเรียนร่วมกันของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าฝึกอบรมไม่เกิน 25 ท่าน class 
ระยะที่ 3 – ตรวจสอบและแก้ไข 
- ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จ ากัด และแก้ไขความสอดคล้องตามข้อก าหนด
มาตรฐาน 
ระยะที่ 4 – ยืนขอรับการรับรอง 
- ตรวจประเมินเพ่ือจอการับรองโดย เอสจีเอสประเทศไทย จ ากัด 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานในโครงการ 
(ระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาขึ้นกับข้อตกลงและความพร้อมระหว่างทีมท่ีปรึกษาและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ) 

ระยะที่1 – เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ 
– ฝึกอบรมเบื้องต้น 
– ทบทวนสถานะเบื้องต้น 
– อบรมการจัดท าเอกสารฯ 

ระยะที่2 – วางแผนและน าไปปฏิบัติ 
– ฝึกอบรม การชี้บ่งและประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยงฯ 
– ที่ปรึกษาเข้าตรวจเยี่ยมองค์กรเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า 

ระยะที่3 – ตรวจสอบและแก้ไข 



 

– ฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน 
– ที่ปรึกษาเข้าตรวจเยี่ยมองค์กร เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า 
– ที่ปรึกษาตรวจประเมินเบื้องต้น 

ระยะที่4 – ยื่นขอรับการรับรอง 
– สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เข้าตรวจประเมิน 

 
2. คุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้ขอรับการการสนับสนุนด้านงบประมาณส าหรับมาตรฐานระบบการ
จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับการจัดประชุม สัมมนา และ นิทรรศการ (มอก. 22300 : 
MICE Security Management System)  
เป็นสมาชิกของสมาคมดังต่อไปนี้  

3.2.1.1 สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย)  
3.2.1.2 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)   

3.2.2 ด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับ
การจัดประชุม สัมมนา และ นิทรรศการ (มอก. 22300 : MICE Security Management 
System) ภายในหนึ่งปีหลังจากท่ีลงนามเข้าร่วมโครงการ  

3.2.3 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านกระบวนการทั้ง 4 ระยะของการด าเนินงานทั้งโครงการทีมที่
ปรึกษาจะติดต่อและเจรจาโดยตรงกับองค์กรที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการถึงข้อตกลงและ
กระบวนการท างานต่างๆ 

3.2.4 เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ไขจากสถาบันรับรองมาตรฐาน (ถ้ามี) 
3.2.5 เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตามผล (Surveillance) หลังจากท่ีได้ใบรับรองแล้ว 
3.2.6 องค์กรที่ เข้าร่วมโครงการจะต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้ งหมดให้แก่บริษัทที่ปรึกษาและน า

ใบเสร็จรับเงินที่ช าระค่าที่ปรึกษามาขอรับการสนับสนุนจากสสปน. 
3.2.7 จ านวนเงินที่ สสปน.สนับสนุนนั้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนการ

ด าเนินงานทั้ง 4 ระยะ ต่อหนึ่งองค์กร  
3.2.8 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งใบตอบรับพร้อมทั้งจดหมายขอรับการสนับสนุนมายัง สสปน .

ตามวันและเวลาที่สสปน.ก าหนด 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน 
การสร้างความยั่งยืนในการจัดงานส าหรับอุตสาหกรรม การจัดประชุม  

แสดงสินค้าและนิทรรศการ ISO 20121: Event Sustainability Management System 
 

 
1. ข้อมูลขององค์กร 
 1.1 ชื่อองค์กร…………………………………………………………………………………… 
 1.2 จ านวนพนักงาน……………คน   ทุนจดทะเบียน………………………….ล้านบาท 
 1.3 สถานที่ตั้งที่จะท าระบบ…………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 
        โทรศัพท์……………………………………… โทรสาร…………………………………... 
 
2. องค์กรประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 2.1 ผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรอง 

      ลายมือชื่อ   ………………………………………………………. 
      ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (………………………………………………...……)  
      ต าแหน่ง   ………………………………………………………. 
      วัน/เดือน/ปี   ………………………………………………………. 
 
2.2 ผู้ติดต่อ/ประสานงาน 
      ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………...…….  
      ต าแหน่ง   ………………………………………………………. 
      โทรศัพท์: ………………………………………… มือถือ: ………………………..……… 
      E-mail: …………………………………………………………………………………….. 

   
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ที่ E-mail: ammara_s@tceb.or.th  

หรือแฟกซ์หมายเลข: 0-2658-1412  ถึง คุณอมรา ศรีงาม 
โทรศัพท์: 0-2694-6000 ต่อ 3014  

 


