รายละเอียดและข้อกาหนดการจ้าง (Terms of Reference)
การจัดทัศนศึกษา (Post-Conference Excursion) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 GIT 2016
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
-----------------------------------------------------1. หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์
2. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒ นาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันมี
ภารกิจสาคัญในฐานะที่เป็นสถาบันแห่งชาติ คือ การดาเนินงานวิจัย ตรวจสอบ และออกใบรับรองคุณภาพ
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ รวมทั้ ง โลหะมี ค่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากรเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรม และการจั ด ท าข้ อ มู ล
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมได้นาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมทางวิชาการ
ที่สาคัญและสอดคล้องกับภารกิจ นี้อย่างหนึ่ง คือ การแสดงบทบาทผู้นาเชิงวิชาการสาขาต่างๆ ในภูมิภาค ผ่าน
การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อให้เป็นเวทีในการเผยแพร่/แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักออกแบบเครื่องประดับ นักการตลาด นักลงทุน และผู้ บริหารองค์กร
วิชาการ/สถาบันวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก เข้าร่วมแสดงผลงาน พร้อม
แสดงศักยภาพและผลงานของนักวิชาการไทย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนกิจการค้าภายในประเทศ
ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้ ไม่มีประเทศอื่นใดในภูมิภาคสามารถจัดได้
สถาบันได้ดาเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 ในปี 2549 ครั้งที่ 2 ในปี 2552 ครั้งที่ 3 ในปี
2555 และครั้งที่ 4 ในปี 2557 ซึ่งประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังจะเห็นจากการมีผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน และประมาณหนึ่งในสี่ของจานวนนี้ เป็นนักวิชาการชาวต่างชาติ นอกจากนี้
สถาบันยังได้จัดพิมพ์เอกสารการประชุม (Proceedings) ที่ทรงคุณค่าซึ่งได้รวบรวมผลงานวิชาการที่มีผู้ นามา
เสนอ และเอกสารนี้ยังถูกใช้อ้างอิงอยู่จนปัจจุบันด้วย
ส าหรั บ การจั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ครั้ ง ที่ 5 ภายใต้ ชื่ อ “The Fullmoon of GEMUnity”
มีกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2559 โดยในวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2559 เป็นการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยายและแสดงโปสเตอร์ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และวันที่ 9-13 และ
16-18 พฤศจิกายน 2559 เป็นการทัศนศึกษาดูแหล่งพลอย และตลาดค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ประเทศ
พม่าและจังหวัดจันทบุรี -ตราด ประเทศไทย ตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้าบทบาทผู้นาทางวิชาการใน
ภูมิภาค และเป็นโอกาสในการรวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญให้
นาเสนอในที่ประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการค้นคว้า อ้างอิง และเผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นในเวที
วิชาการนานาชาติต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นศูนย์กลางการค้าวัตถุดิบพลอย ตลาดพลอย อุตสาหกรรมการเจียระไน

พลอย การผลิตเครื่องประดับ การประกอบวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3.2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย/นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ไทยกับนานาประเทศ
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
4.1. จั ด ทั ศ นศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ล งทะเบี ย นและผู้ ส นใจจ านวนประมาณ 80 คน ไปศึ ก ษาแหล่ ง แร่ พ ลอย

แหล่งเสาหินเหลี่ยม (columnar basalt) โรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ ศูนย์อัญมณี พิพิธภัณฑ์
อัญมณี และตลาดค้าพลอย เสริมด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเส้นทาง จังหวัดจันทบุรีตราด ประเทศไทย ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559
5. กิจกรรมการดาเนินงาน
5.1. จั ด ทั ศ นศึ ก ษา โดยเส้ น ทางเริ่ ม ต้ น ที พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี และเดิ น ทางไปทั ศ นศึ ก ษาที่ แหล่ ง

แร่พลอย แหล่งเสาหินเหลี่ยม (columnar basalt) โรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ พิพิธภัณฑ์อัญมณี
และตลาดค้าพลอย เสริ มด้ว ยแหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเส้ นทาง จังหวัดจันทบุรี - ตราด
ประเทศไทย และเดินทางกลับเส้นทางสิ้นสุดที่ สุวรรณภูมิและ/หรือ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-18
พฤศจิกายน 2559 โดยความเห็นชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
5.2. แหล่ ง ทั ศ นศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย ศู น ย์ อั ญ มณี โรงงานอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ

แหล่งธรณีวิทยาพลอย จังหวัดจันทบุรี พิพิธภัณฑ์อัญมณี แหล่งเสาหินเหลี่ยม (columnar basalt)
จังหวัดตราด ตลาดการค้า ในจังหวัดจันทบุรี และ/หรือ จังหวัดตราด โดยความเห็นชอบของสถาบัน
5.3. จัดงานเลี้ยงรับรองอย่างน้อย 1 ครั้ง สาหรับผู้ร่วมเดินทางพร้อมการแสดง และหรือ ดนตรีระหว่างการ

จัดงาน ในคืนแรกที่เดินทางไปถึงยังจุดหมาย หรือคืนที่สอง โดยความเห็นชอบของสถาบัน
5.4. จัดที่พักที่จังหวัดจันทบุรี จานวน 2 คืน โดยความเห็นชอบของสถาบัน
5.5. จัดเตรียมอาหาร ได้แก่ วันเดินทางวันแรก : อาหารกลางวัน และอาหารเย็น วันเดินทางวันที่สอง :

อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น วันเดินทางวันสุดท้าย : อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง โดยความเห็นชอบของสถาบัน
5.6. จัดหารถบัสปรับอากาศ 1 ชั้นหรือ 2 ชั้น จานวนอย่างน้อย 2 คัน คันละ อย่างน้อย 40 ที่นั่ง สาหรับ

เดินทางไปยังเส้นทางทัศนศึกษา และ/หรือ สามารถปรับเปลี่ยนประเภทของรถตามความเหมาะสม
ตามเส้นทางทัศนศึกษาโดยความเห็นชอบของสถาบัน
5.7. จัดเตรียมรถตูอ้ ย่างน้อย 1 คัน สาหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินร่วมเดินทางไปด้วยกับคณะ
5.8. ดาเนินการสารวจเส้นทางทัศนศึกษาและพื้นที่เป้าหมายโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

มีเจ้าหน้าที่ของสถาบัน รวมถึงที่ปรึกษาการจัดทัศนศึกษา ร่วมเดินทางไปด้วย พร้อมทั้งจัดเตรียม
ทีมงาน รถ อาหาร รวมถึงที่พักในการดาเนินการสารวจเส้นทาง โดยความเห็นชอบของสถาบัน

-35.9. ดาเนินการประสานงานกับพื้นที่เป้าหมายทั้งก่อนและหลังกิจกรรมเพื่อความสะดวกและเรียบร้อยใน

การจัดทัศนศึกษา
5.10. จัดทีมงานอานวยความสะดวก ดังนี้ บนรถบัส และ/หรือ รถตู้ ระหว่างการเดินทาง ในช่วงการจัด

ทัศนศึกษา และการจัดงานเลี้ยงรับรอง การ check in, check out และการส่งมอบกุญแจห้ องพั ก
ที่โรงแรม เป็นต้น
5.11. จั ด เตรี ย มสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับ ผู้เ ดิ นทาง ตลอดจนเอกสารที่จ าเป็น แก่ คณะผู้ เ ดิน ทางทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ การดาเนินการใดๆ
ต้องมีการปรึกษาหารือและได้รับความเห็นชอบจากสถาบันด้วย
5.12. จัดหาช่างภาพเพื่อบันทึกภาพและวิดีโอของกิจกรรมทัศนศึกษาตลอดการเดินทาง
5.13. จัดเตรียมยาสามัญประจาบ้านทั่วไป และ/หรือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดการเดินทาง
5.14. จั ด ทาประกัน อุ บั ติ เ หตุ แ ก่ คณะเดิ น ทางไปทั ศนศึ ก ษาตลอดเส้ น ทางการเดิ น ทาง ในวงเงิน ท่ า นละ

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และประกันค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
5.1 ประสานงานกับบริษัทผู้รับจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ของ
ผู้เข้าร่วมเดินทางต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์
5.2 จั ด เตรี ย มมั ค คุ เ ทศก์ ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ใ ห้ เ พี ย งพอและคู่ มื อ เอกสารประกอบการทั ศ นศึ ก ษา
(Guidebook) สองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามจานวนผู้ร่วมเดินทาง โดยการจัดทาคู่มือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบันด้วย
5.3 จัดทาโปรแกรมการเดินทางทั้งหมดเสนอต่อสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบ
6. ระยะเวลาและสถานที่
รายการทัศนศึกษาในเส้ นทาง พัทยา จังหวัดชลบุรี ไป จังหวัดจันทบุรี -ตราด และ กลั บ สนามบิน
สุวรรณภูมิ และ/หรือ อาคาร ไอทีเอฟ สีลม กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ตามความ
เห็นชอบของสถาบัน
7. ระยะเวลาในการว่าจ้าง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ก าหนด
ระยะเวลาดาเนิ น งาน 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559) ทั้งนี้ ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เห็นชอบของสถาบัน
8. งานที่ต้องส่งมอบ
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานสรุปผลภาพรวมการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง
ภาพนิ่ง และวีดีโอกิจกรรมต่างๆ โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและรูปแบบ CD หรือ DVD จานวน 3 ชุด ให้แก่สถาบัน
ภายใน 15 วันทาการหลังจากกิจกรรมทัศนศึกษาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
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9. การเบิกจ่ายเงิน
8.1 เบิกจ่ายเงินงวดที่หนึ่งร้อยละ 40 เมื่อลงนามในสัญญา
8.2 เบิ ก จ่ า ยเงิ น งวดที่ ส องร้ อ ยละ 60 เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ส่ ง มอบงานตามข้ อ 8 ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
10. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระ
ค่าปรับให้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในอัตราร้อยละ 0.10
ต่อวัน ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เว้นแต่ในกรณีที่สถาบันเห็นชอบให้ขยายเวลาสัญญาดังกล่าว
11. คุณสมบัติผู้รับจ้าง
11.1. เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการ

ด้านการจัดทัศนศึกษาในรูปแบบ Study Tour และ/หรือการจัดงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง โดยมี
ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
11.2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในการจัด ทัศนศึกษา และ/หรืองานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาของภาครัฐ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
11.3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีประวัติ หรือถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
11.4. บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และไม่มีประวัติล้มละลายตามคาสั่งศาล

12. เงื่อนไขการจัดจ้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการลงนาม
สัญญาจ้างกับผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับ
สถาบัน โดยไม่จาเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
13. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
ลิขสิทธิ์ในผลงานทั้งหมดเป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เท่านั้น
14. การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการทางานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบที่กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ลงวันที่ ………………………………

