ประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมงาน SET in the City 2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพือ่ คัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการหรือ
ให้บริการเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดกิจกรรมงาน SET in the City 2019 ในนามผูเ้ ช่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” สาหรับผูป้ ระกอบกิจการหรือผูใ้ ห้บริการที่
สนใจจะยืน่ ซองเสนอราคางานดังกล่าวภายใต้ขอ้ กาหนดงาน ให้ได้ผลงานทีด่ มี คี ุณภาพสูงสุด ครบถ้วน สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้
งานและเงือ่ นไขตามข้อกาหนดงาน ดังนี้
ข้อกาหนดและข้อพิ จารณาในการให้บริ การพืน้ ที่ :
1. มีสถานทีพ่ น้ื ทีใ่ ช้งานรวมไม่ต่ากว่า 8,000 ตารางเมตร โดยประมาณเพือ่ รองรับการใช้งานอย่างครบถ้วน
2. บูธนิ ทรรศการ รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 90 บูธ อันประกอบด้วยขนาดพื้นที่ต่างกัน เช่น พื้นที่ขนาด 72 ตารางเมตร / 36 ตารางเมตร /
ขนาด 18 ตารางเมตร หรือขนาดอื่นๆ ทีส่ ามารถรองรับได้
3. รองรับการแข่งขันเกมจาลองการ ซือ้ -ขาย หลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเสมือนจริง (Simulation) สาหรับผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันไม่
ต่ากว่า 200 ทีน่ งมี
ั ่ เวทีเพือ่ การบรรยาย อบรมก่อนการแข่งขัน และมอบรางวัล
4. เวทีกจิ กรรม
เวทีกจิ กรรมใหญ่ : สาหรับการสัมมนา / เสวนา และทากิจกรรมหลักในแต่ละวันพืน้ ทีร่ องรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่า 300 - 400 คน
เวทีกจิ กรรมย่อย : สาหรับกิจกรรมสันทนาการ เสวนาย่อย รองรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ากว่า 100 - 200 คน
กิจกรรมเสริมอื่นๆ : ซึง่ จะจัดให้มขี น้ึ ณ เวทีกจิ กรรมใหญ่ และ/หรือเวทีกจิ กรรมย่อย ซึง่ จะสลับสับเปลีย่ น ตลอด 4 วัน
5. พืน้ ทีเ่ พือ่ สนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน เช่นห้องประชุมย่อยไม่ต่ากว่า 7 ห้อง
6. อยูใ่ นเขตพืน้ ทีซ่ ง่ึ การคมนาคมสะดวกทัง้ ทางรถยนต์ รถไฟฟ้ าใต้ดนิ MRT รถไฟฟ้ า BTS รถประจาทาง หรือรถแท็กซี่ มีทจ่ี อดรถ
รองรับทัง้ จานวนผูจ้ ดั งานและผูเ้ ข้าร่วมงาน
7. เป็ นสถานทีซ่ ง่ึ มีประสบการณ์ในการบริหารพืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับกิจกรรมในลักษณะใกล้กบั งานข้างต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน :
ช่วงเวลา ประมาณสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ระยะเวลาจัดงาน 4 วัน (วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์) ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. –
20.00 น. ระยะเวลา SET UP 3 วัน ระยะเวลารือ้ ถอน 1 วัน (โดยประมาณ) รวม 8 วัน
รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดงาน
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 ยืน่ ซองประกวดราคา
3 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
4 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในเดือนกุมภาพันธ์

หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ทค่ี ุณจีราวรรณ เสถียรวงศ์ ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ ทัวไป
่
Email: ProcurementUnit@set.or.th อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2009-9661

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ ทัวไป
่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั และไม่ให้ประโยชน์ ใดๆ แก่
ผูใ้ ดที่จะก่อให้ เกิ ดการทุจริ ต หากท่ านพบเห็นผู้ใดดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วนกากับกิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร.0-2009-9661หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

