ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้าง Organizer งาน Thailand Focus 2019
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย “SET” มีค วามประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบกิจการรับออกแบบ วางแนวคิด และจัดกิจกรรม
(Organizer) ให้ก ับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย ส าหรับ โครงการจัด จ้าง Organizer งาน Thailand Focus 2019 ที่ส นใจจะยื่น ซองเสนอราคางาน
ดังกล่าวภายใต้ขอ้ กาหนดงาน ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์1 (“โครงการฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพื่อให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของสัญญา ดังนี้
รายละเอียดงาน :
ขอบเขตงาน :
บริษทั จะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนด และครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. จัดตัง้ โครงสร้างเวทีในห้อง Ballroom โดยใช้ Backdrop แบบ LED (ความละเอียดไม่ต่ ากว่า P3) เพื่อใช้เป็ นเวทีสาหรับ Speaker ซึ่งจะเชิญผูบ้ ริหาร
ระดับสูงจากภาครัฐให้เกียรติเป็ นประธานในพิธเี ปิ ด รวมถึงรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมปาฐกถาในแต่ละ Session
2. จัดตกแต่งสถานทีต่ รงตาม Theme มี Staff ทีค่ อยควบคุม แสง สี เสียง รันคิวเวที พร้อมดูแลประสานงานความพร้อมของ Speaker ในแต่ละ Session
ตลอดงาน รวมถึงมีทมี ประสานงานในส่วนของ One-On-One และ Group Meeting ด้วยเป็ นการจัดงานแบบเต็มวัน 3 วัน และต้อง Set up งานก่อน
วันงานจริงอย่างน้อย 1 วัน
3. ออกแบบ จัดทาหรือแก้ไข Art Work ตาม Theme ทีใ่ ห้ไปได้ จนเป็ นทีพ่ อใจของฝ่ ายงานฯ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างต่างๆ เพิม่ เติมทีจ่ ะใช้ตกแต่ง
สถานทีจ่ ดั งานได้
4. มีก ารใช้เครื่อ งเสียง+ไฟ เพิ่มเติมในงานนอกเหนือจากที่โรงแรมมี รวมถึงอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในห้อง One-On-One และ Group Meeting ด้วย เช่น สาย
HDMI หรือ VGA เป็ นต้น
5. มีทมี กล้อง Video Record ความละเอียดสูงตลอดทัง้ งาน
6. จัดหาอุปกรณ์แปลภาษาพร้อมล่ามทีใ่ ช้ในงานประชุมวิชาการได้
7. จัดหาอุปกรณ์สานักงานทีจ่ ะใช้ภายในงานได้ เช่นเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ งปริน้ All in one
โดยรายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดงาน
กาหนดการ :
ลาดับ
1
2

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
ชีแ้ จงข้อกาหนด

3
4
5

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยืน่ ซองประกวดราคาพร้อมนาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
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ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
23 เมษายน 2562
2 พฤษภาคม 2562
(ห้องประชุม B705 เวลา 10.00 – 11.00 น.)
3 – 7 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
(เวลาและสถานทีจ่ ะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ )
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ทค่ี ุณจีราวรรณ เสถียรวงศ์ ส่วนจัดซือ้ 1 ฝ่ ายจัดซือ้
Email: ProcurementUnit1@set.or.th อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2009-9661
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
ฝ่ ายจัดซือ้
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. 0-2009-9000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th
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หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้ อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

