ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจัดจ้างผู้ให้บริการโรงแรม เพื่อจัดงาน Thailand Focus 2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET” มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการผูใ้ ห้บริการโรงแรม เพื่อจัดงาน Thailand Focus 2019 เพื่อใช้เป็ น
สถานทีส่ าหรับจัดงานดังกล่าว ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับบริษทั ทีส่ นใจจะยื่นซองเสนอราคางานดังกล่าวภายใต้ขอ้ กาหนดงาน ให้ได้ผลงานทีด่ มี คี ุณภาพสูงสุด
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงื่อนไขตามข้อกาหนดงาน ดังนี้
รายละเอียดงาน
1. งานตามสัญญา
1.1 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.1.1 งานสัมมนา ส่วน Conference ในวันที่ 28-29 ส.ค. 2562 (2 วัน)
1) มีหอ้ ง Ballroom ทีส่ ามารถรองรับคนได้อย่างน้อย 500 คน เพื่อจัดประชุม รายละเอียด ดังนี้
- วันที่ 28 ส.ค. 2562 จัดรูปแบบ Theater สาหรับจานวน 500 คน
- วันที่ 29 ส.ค. 2562 จัดรูปแบบ Classroom สาหรับจานวน 250 คน
2) มีพน้ื ทีท่ า Private Zone ซึง่ ใช้บริการอาหาร Full Day Meeting Package (2 Coffee Breaks + 1 Lunch) โดยแบ่งเป็ น
- วันที่ 28 ส.ค. 2562 จานวน 500 pax
- วันที่ 29 ส.ค. 2562 จานวน 300 pax
3) จัดห้อง Function เพื่อรับรองแขก VVIP และ Speakers โดยจัดเป็ นแบบโซฟาชุด 2 ห้อง อยู่ใกล้กบั ห้อง Ballroom
4) จัดห้อง Function สาหรับแขก VIP เพื่อรับประทานมือ้ กลางวัน สาหรับจานวน 30 คน
5) จัดห้อง Secretariat Room จานวน 1 ห้อง โดยอยู่ใกล้กบั ห้อง Ballroom
6) จัดห้อง Press Room ที่สามารถรองรับ สื่อมวลชนได้อย่างน้ อย 120 คน ซึ่งจะใช้บริการอาหาร Full Day Meeting Package (2 Coffee Breaks + 1 Lunch)
โดยแบ่งเป็ น
- วันที่ 28 ส.ค. 2562 จานวน 120 pax
- วันที่ 29 ส.ค. 2562 จานวน 80 pax
7) จัดห้องสาหรับทา Private Meeting ห้องละ 20 คน จานวน 3 ห้อง ในวันที่ 29 ส.ค. 2562
1.1.2 Luncheon Talk ในวันที่ 29 ส.ค. 2562 (1 วัน)
1) จัดห้องสาหรับทา Luncheon Talk ทีส่ ามารถรองรับคนได้อย่างน้อย 300 คน โดยจะใช้บริการอาหาร Full Day Meeting Package ร่วมกับส่วน Conference
1.1.3 การประชุม One-on-One และ Group Meeting ในวันที่ 28 - 30 ส.ค. 2562 (3 วัน) มีความประสงค์ใช้หอ้ งพักของโรงแรม ปรับสถานทีใ่ ห้เป็ นห้องประชุม
โดยเสนอราคา ตามรายละเอียด ดังนี้
1) ห้องพักโรงแรม จานวน 60 ห้อง 3 วัน
2) วันที่ 28 ส.ค. 2562 ใช้บริการ Full Day Meeting Package ร่วมกับส่วน Conference
3) วันที่ 29 ส.ค. 2562 ใช้บริการ Full Day Meeting Package ร่วมกับส่วน Conference
4) วันที่ 30 ส.ค. 2562 ใช้บริก าร Full Day Meeting Package (2 Coffee Breaks + 1 Lunch) สาหรับแขกผู้มาร่วมงานจานวน 150 pax (คน) และมีพ้ืนที่ท า
Private Zone สาหรับรับประทานอาหารกลางวัน
1.1.4 จัดเลี้ยงมือ้ เย็น (International Cocktail Dinner) ในวันที่ 28 ส.ค. 2562 สาหรับแขก 100 คน
1.1.5 รายละเอียด Function ต่างๆ ของสถานที่จดั งานเพิ่ มเติ ม
1) มีสถานทีร่ บั ประทานอาหารแบบ Private Zone ทีส่ ามารถรองรับแขก 150 คน ในวันที่ 30 ส.ค. 2562
2) จัดพืน้ ทีส่ าหรับส่วนลงทะเบียนขนาดใหญ่เพื่อลงทะเบียนเข้างาน เช่น บริเวณ Lobby
3) มีพน้ื ทีจ่ อดรถอย่างน้อย 400 คัน
4) จัดหา Internet Dedicate Bandwidth เพิม่ เติมอย่างน้อย 30 Mbps และ LAN line 50 จุด
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน และส่งเอกสารเชิญชวนฯ
2 ยื่นซองประกวดราคา
3 ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
11 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
ภายในเดือนมีนาคม 2562
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