ขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference: TOR)
การจางดําเนินการออกแบบและกอสรางคูหาประชาสัมพันธสถาบัน
งานบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 55-58
1. ความเปนมา
ด ว ยสถาบั นวิ จัย และพัฒ นาอัญ มณี แ ละเครื่อ งประดั บ แหง ชาติ (องค ก ารมหาชน) เป น
หนวยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงพาณิชย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2546 เปน
สถาบันหลักในการพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให
สามารถแขงขันในตลาดโลกได และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบันเพื่อรองรับในการ
ใหบริการแกธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามเปาหมายที่วางไว และเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานอัญมณีและเครื่องประดับ
ทั้งในสวนของผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ และนักออกแบบเครื่องประดับใหมจี ํานวน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สถาบันยังมุงที่จะประชาสัมพันธภาพลักษณ และงานบริการของสถาบันใหเปน
ที่รูจักของกลุมผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไปทั้งภายในและตางประเทศ
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อประชาสัมพันธใหสถาบันเปนที่รูจักแพรหลาย ถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของสถาบันในดานตางๆ รวมทั้งเปนหนวยผลักดัน ประสานงาน และสงเสริมความแข็งแกรง
ในศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเปนหนวยที่ใหบริการวิจัย ตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพอัญมณี และโลหะมีคา ตลอดจนเปนศูนยรวมขอมูลของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับของประเทศไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพ และใหสินคาอัญ
มณีและเครื่องประดับไทยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2.2. เพื่อสรางภาพลักษณของสถาบันผานงานแสดงนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับ (งาน
บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 55-58) ซึ่งจัดงานปละ 2 ครั้ง ประมาณชวงเดือน
กุมภาพันธและกันยายนของทุกป เพื่อประชาสัมพันธงานบริการดานตางๆ ของสถาบันให
เปนที่รูจักอยางแพรหลายแกกลุมเปาหมาย
2.3. เพื่อออกแบบและจัดทําบูธประชาสัมพันธและแผนการดําเนินงานแสดงนิทรรศการอัญมณี
และเครื่องประดับ งานบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 55-58 ประจําป 2558-2559
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลไทยที่ไดรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ
เปนผูมีประสบการณดานการจัดทําและออกแบบคูหาพิเศษ หรือการกอสรางพื้นฐานการจัด
งานนิทรรศการแสดงสินคากับองคกรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
มีชื่อเสียงเปนที่รูจักเชื่อถือได ไมต่ํากวา 5 งาน ทั้งนี้ ผูเสนอราคาจะตองแนบหนังสือรับรอง
ผลงานตอหนึ่งสัญญา /หนัง สือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้ง หางหุนสวนบริษัท /หนังสือ
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บริคนหสนธิ/ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) / บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) / บัญชี
รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมปตามกฎหมายใหครบถวนในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (ถามี)มาเพื่อประกอบการพิจารณาจํานวน 2 ชุด
3.2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และคุมกันเชนวานั้น
3.4. สามารถปฏิบัติตามความตองการของผูจางงาน โดยทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับ ผิดชอบสูง และตรงตอเวลา มีรูป แบบรายการแนวคิด แผนงาน เทคนิค เทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ
3.5. ไมเคยกระทําความผิดทางกฎหมาย ไมวากรณีใดๆ
3.6. บริษัทมีความมั่นคงเชื่อถือได
4. กลุมเปาหมาย
- ผูประกอบธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ
- นักออกแบบเครื่องประดับ
- นักทองเที่ยว
- นิสิต นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไป
- สื่อมวลชน
5. ขอบเขตการดําเนินงาน
ดําเนินการวางแผนและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธพิเศษ
สําหรับงานบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 55-58 (จํานวน 4 ครั้ง) ประจําป 2558-2559
(2 ป) โดยครั้ง ที่ 55-56 เบิก จายจากงบประมาณฝายพัฒ นาธุร กิจ รหัส D113/58 โครงการ
เสริมสรางและผลักดันสถาบันใหเปนที่รูจักและยอมรับในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน + 6
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1. ผูรับจางตองขอรับขอมูลบางสวนจากผูที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหง ชาติ (องคก ารมหาชน) เพื่อประกอบในการออกแบบโครงสราง
เบื้องตนและนําเสนอแกสถาบัน
6.2. ผูรับจางเปนผูเสนอแผนการดําเนินงานกอสรางคูหาบูธประชาสัมพันธในการจัดงานแตละ
ครั้ ง กั บ ผูที่ไ ดรับ มอบมอบหมายจากสถาบัน วิ จัยและพัฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการ
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6.3. ผูรับจางตองดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ ที่ไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการฯ รวมทั้งจัดทํารายละเอียดและแผนงานตางๆ ตามขอกําหนดในการสง
มอบงานใหคณะกรรมการตรวจรับงานของสถาบันเพื่อเบิกจายเงินใหถูกตองครบถวน
6.4. ผูรับจางตองรับผิดชอบในคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินงานดังนี้คือ
6.4.1.การกอสรางจัดทําคูหาสถาบัน
6.4.2.อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ในการแสดงนิทรรศการ
ทั้งหมด อาทิ คาอุปกรณตกแตงเพิ่มเติม คาขนสงโครงสราง เฟอรนิเจอร และอุปกรณ
ตกแตงภายใน ภายในคูหาของสถาบัน
6.4.3.อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกในงานบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร
ครั้งที่ 55-58
6.5. สื่อประชาสัมพันธตางๆ อาทิ ปายประชาสัมพันธ โปรโมทที่เกี่ยวของ ตองมีชื่อสถาบัน GIT
รวมถึงสีที่ถูกตอง ขอความที่ถูกตอง ผูรับจางตองสงใหสถาบันตรวจสอบกอนจัดทําทุกครั้ง
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. เพื่อการประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณที่ดีของสถาบัน รวมทั้งสรางการรับรูเกี่ยวกับการบริ
การดานตางๆ แกกลุมเปาหมาย กลุม ผูป ระกอบการ และประชาชนทัว่ ไป เพื่อผลักดันให
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนที่รจู ัก และ
ไดรับการยอมรับ
7.2. เพื่อประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมาย และกลุมผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป ไดรับ
ทราบขอมูลดานงานบริการตางๆ ของสถาบัน ไดแก การตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา
การบริการดานขอมูล งานวิจัย และการบริการดานการฝกอบรมของสถาบัน เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่น และกระตุนใหมาใชบริการของสถาบัน ในโอกาสตอไป
8. ระยะเวลาดําเนินงาน
8.1. ระยะเวลาดําเนินงานจัดนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับ งานบางกอกเจมสแอนดจิว
เวลรี่แฟร ครั้งที่ 55-58 (2 ป)
8.2. ระยะเวลาสําหรับการออกแบบการกอสรางคูหาประชาสัมพันธและแผนงานในการจัดงาน
แตละครั้งรวมทั้งการเก็บรายละเอียดงานใหเสร็จเรียบรอยภายใน 90 วัน ตามแผนงานที่
สถาบันกําหนด และตองจัดทําสรุปรายงานสงใหแกสถาบันภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่จัด
งานแตละครั้งแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในขอ 10
9. ขอเสนอการจัดซื้อ/จัดจาง
9.1. ยื่นซองเสนอราคาดานราคาโดยรวมภาษีมลู คาเพิ่มแลว
9.2. ยื่นซองเสนอดานเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน และแผนดําเนินงาน
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10. สงสรุปรายงาน
ผูรับจางสงสรุปรายงานการดําเนินงานทั้งหมด อารตเวิรกการออกแบบตางๆ เปนรูปเลม
จํานวน 5 เลม และ VCD หรือ DVD จํานวน 2 แผน ใหแกสถาบันภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่
จัดงานแลวเสร็จในแตละครั้ง
11. การชําระเงิน
แบงการจายเงินออกเปน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 55 รอยละ 60 ของเงินคาจางทั้งหมดตาม
สัญญา จายครั้งเดียวหลังจากผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 10
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตจัดงานครั้งที่ 55 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับการจางได
ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย
งวดที่ 2 บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 56 รอยละ 15 ของเงินคาจางทั้งหมดตาม
สัญญา จายครั้งเดียวหลังจากผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 10
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตจัดงานครั้งที่ 56 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับการจางได
ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย
งวดที่ 3 บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 57 รอยละ 15 ของเงินคาจางทั้งหมดตาม
สัญญา จายครั้งเดียวหลังจากผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 10
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตจัดงานครั้งที่ 57 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับการจางได
ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย
งวดที่ 4 บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 58 รอยละ 10 ของเงินคาจางทั้งหมดตาม
สัญญา จายครั้งเดียวหลังจากผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 10
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตจัดงานครั้งที่ 58 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับการจางได
ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย
12. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม ฝายพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) โทรศัพท 0-2634-4999 ตอ 451 - 454 โทรสาร 0-2634-4999 ตอ 457
***********************************

TOR – การจ้ างดําเนินการออกแบบและก่อสร้ างคูหาประชาสัมพันธ์
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