Terms of Reference (TOR)
ขอบเขตการดําเนินงานจัดจางเหมาบริการผูบริหารจัดการงาน
งานประชุมวิชาการนานาชาติดานอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 6
The 6th International Gem and Jewelry Conference (GIT 2018)
------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนสถาบันหลักในการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
สถาบันมีภารกิจสําคัญในฐานะที่เปนสถาบันแหงชาติ คือ การดําเนินงานวิจัย ตรวจสอบ และออกใบรับรอง
คุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีคา การพัฒนาบุคลากรเขาสูอุตสาหกรรม และการจัดทํา
ขอมูลการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับใหทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมไดนําไปใชประโยชน ซึ่งกิจกรรมทาง
วิชาการที่สําคัญและสอดคลองกับภารกิจนี้อยางหนึ่ง คือ การแสดงบทบาทผูนําเชิงวิชาการสาขาตางๆ ทั้งใน
ระดับ ภูมิภาคและระดับ โลก ผานการจัดการประชุม วิชาการนานาชาติ เพื่อให เ ปนเวทีในการเผยแพร /
แลกเปลี่ยน และถายทอดขอมูลที่เกี่ยวของ และเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย นักออกแบบเครื่องประดับ
นัก การตลาด นัก ลงทุน และผูบ ริห ารองคก รวิชาการ/สถาบั นวิจั ย ตลอดจนผูป ระกอบการอัญ มณี แ ละ
เครื่องประดับจากทั่วโลกเขารวมแสดงผลงาน พรอมแสดงศักยภาพและผลงานของนักวิชาการไทย ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ สถาบันยังไดจัดทําเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล (Digital
Proceedings) ที่รวบรวมผลงานวิชาการของผูนําเสนออันทรงคุณคา และเอกสารนี้ยังถูกใชอางอิงอยูจนถึง
ปจจุบัน
สถาบันไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 ในป พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2552 ครั้ง
ที่ 3 ป พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 4 ป พ.ศ. 2557 และครั้ง ที่ 5 ในป พ.ศ. 2559 ซึ่ง ประสบความสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ดังจะเห็นไดจากการมีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวนมาก และประมาณหนึ่งในสาม
ของผูเขารวมประชุมเปนนักวิชาการชาวตางชาติ
สําหรับการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 หรือที่เรียกวา “GIT 2018” แบงการจัดงานเปน
3 ชวง คือ การจัดงาน GIT Alumni ในเดือนพฤษภาคม การจัดงานประชุม วิชาการนานาชาติ ภายใตชื่อ
“Global Gem Sourcing” ในวั น ที่ 9 กั น ยายน 2561 และการจั ด ทั ศ นศึ ก ษาแหล ง พลอยสี แ ละตลาด
การคาอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ประเทศศรีลัง กาและประเทศเวียดนาม ในชวงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม ทั้งนี้ เพื่อเปนการตอกย้ําบทบาทผูนําทางวิชาการในภูมิภาค และเปนโอกาสในการสรางภาพลักษณ
และประชาสัมพันธการเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลกของประเทศไทย
2. วัตถุประสงค
2.1 เปนเวทีระดับนานาชาติในการนําเสนอองคความรูทางวิชาการ เผยแพร/แลกเปลี่ยนและถายทอด
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอัญมณีและเครือ่ งประดับในหมูผ ูเชี่ยวชาญ นักวิจัย นักออกแบบ นักการตลาด
ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป

2.2 เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข า ยนั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย และผู ที่ เ คยเข า ร ว มกิ จ กรรมต า งๆ ของสถาบั น ซึ่ ง
ประกอบดวย สมาชิก สถาบัน ผูเ คยเขารวมอบรมหลัก สูตรตางๆ หนวยงานภาครัฐ และสมาคม
การคาที่เกี่ยวของในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับไทย
2.3 เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันและผลงานของนักวิชาการ/นักวิจัยของไทยใหเปนที่ประจักษแก
วงการอัญมณีและเครื่องประดับโลก
2.4 เพื่อสงเสริมภาพลักษณบทบาทของสถาบันในฐานะองคกรที่ดําเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับไทยผานการประชุมวิชาการนานาชาติดังกลาว
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
3.1 ผูเสนองานจะตองนําเสนอรูปแบบและแนวคิดการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 GIT
2018 ในสถานที่จัดงานที่สถาบันกําหนด
3.2 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 GIT 2018 โดยใหมีกิจกรรมอยางนอยดังตอไปนี้
3.2.1 จัดงาน GIT Alumni ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถใหมีผูเขารวมงานจํานวนไม
นอยกวา 250 คน
3.2.2 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในวันที่ 9 กันยายน 2561 ซึ่งเปนการบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานอัญมณีและเครื่องประดับจากนานาชาติ โดยมีนักวิชาการ ผูแทน
สถาบันการศึกษา/วิจัย องคกรวิชาการ ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติสามารถเขารวมงานไดจํานวนไมนอยกวา 120 คน
3.3 ประเมินและสรุปผลการจัดงาน
4. กิจกรรมการดําเนินงาน
4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดงานและนําเสนอรูปแบบและกําหนดแผนการดําเนินการจัดงาน
4.1.1 จัดเตรียมสถานที่จัดงานที่เหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน
4.1.2 นําเสนอรูปแบบและแนวคิดการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 GIT 2018 ภายใต
ชื่ อ “Global Gem Sourcing & Trading” และรู ป แบบการจั ด งาน GIT Alumni โดย
ออกแบบแผนผังพื้นที่ และออกแบบตกแตงสถานที่จัดงาน เชน เวทีกลาง ซุมประตู จุดรับ
ลงทะเบียน พรอมทั้งนําเสนอแนวคิดการจัดงาน (Theme) พรอมสิ่งกอสรางที่สวยงามและ
เหมาะสม รวมทั้ง ออกแบบและติดตั้ง ระบบแสง เสียง (ใชร ะบบของเจาของสถานที่
(Venue)) ระบบสื่อสารและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของในบริเวณพื้นที่จัดงานที่ทําใหงานมี
ความสมบูรณแบบที่สุด โดยการกอสรางและตกแตงจะตองแลวเสร็จกอนเวลาเปดงาน สวน
การรื้อถอนตองใหเสร็จในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ผูรับจางจะเปนผูรับผิดชอบคาแรงงานและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน
4.1.3 กําหนดแผนการดําเนินการจัดงาน (Action Plan)
4.2 เชิญกลุมเปาหมายผูเขารวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ และงาน GIT Alumni และจัดทํา
ระบบการลงทะเบียนผูเขารวมงาน
4.2.1 รวบรวมฐานขอมูล กลุม เปาหมายผูเขารวมงานประชุม วิชาการนานาชาติ และงาน GIT
Alumni รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

4.2.2 จัดเตรียมหนังสือเชิญผูเขารวมงานตามขอ 4.2.1 โดยความเห็นชอบของสถาบันฯ และสง
หนัง สือเชิญ ใหถึง ผูรับ อยางรวดเร็วโดยทางไปรษณียห รือไปรษณียอิเ ลคทรอนิคสห รือ
ชองทางอื่นๆ
4.2.3 จัดเจาหนาที่ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมขอมูลผูเขารวมประชุม ตลอดจนชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดงาน รวมทั้ง สรุป ขอมูล จํานวนผูเ ขารวมและขอมูล อื่นๆ ที่
เกี่ยวของใหสถาบันทราบทุกสัปดาห
4.2.4 จัดใหมีการลงทะเบียนผานระบบอิเล็คทรอนิคส โดยมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม
4.3 จัดงาน GIT Alumni ในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย
4.3.1 ดําเนินการจัดงาน GIT Alumni ในสถานที่ที่สถาบันไดพิจารณาคัดเลือกหรือเห็นชอบแลว
เทานั้น
4.3.2 ดําเนินการเตรียมงานโดยออกแบบสถานที่ กอสรางและตกแตงเวทีสําหรับพิธีเปดงาน
4.3.3 นําเสนอแนวคิด (Theme) การจัดงาน Alumni และออกแบบกิจกรรมในงาน รวมถึงการ
จัดหาวิทยากรอยางนอย 2 รายเขารวมกิจกรรมการสัมมนาในหัวขอ “Success Story”
และหั ว ข อ “Personal Branding ในยุ ค 4.0” หรื อ หั ว ข อ ที่ ใ กล เ คี ย ง โดยได รั บ ความ
เห็นชอบจากสถาบัน
4.3.4 นําเสนอแนวคิดและจัดทํา VTR ในหัวขอ “ครบรอบ 20 ป GIT” ความยาวประมาณ 3-5
นาที โดยไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน
4.3.5 ออกแบบและวางแผนผังพื้นที่จัดแสดงผลงานหรือสินคา ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 2x2 เมตร
จํานวนไมนอยกวา 15 คูหา หรือมีขนาดและจํานวนตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ใชจัดงาน
โดยไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ผูรับจางตองประสานงานกับหนวยงาน องคกร บริษัท
หรือ ผูป ระกอบการที่จ ะมาจัดแสดงผลงานหรือสินคา พรอมจัดทําและสงหนังสือเชิญ
อํานวยความสะดวก จัดระบบไฟฟา (กระแสไฟและแสงสวาง) แกผูจะมาจัดแสดงผลงาน
หรือสินคา รวมทั้งจัดการกอสรางและรื้อถอนคูหาภายในเวลาที่กําหนด
4.3.6 จัดเตรียม Backdrops อุปกรณเพื่อการสัมมนา เชน LCD Projectors เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้ง โตะ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา จอฉายภาพ ระบบเสียง แสง (ใชร ะบบของเจาของ
สถานที่) ระบบไฟฟา เปนตน
4.3.7 ดํ า เนิ น การจั ด หา ก อ สร า งและตกแต ง สถานที่ เช น Photo Backdrop, Directional
Signage, Hall Archway เปนตน ตามความเห็นชอบของสถาบัน
4.3.8 จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผูรวมงาน ประมาณ 250 ทาน
4.3.9 จัดเตรียมหองจัดเลี้ยงและหองสัมมนา
4.3.10 จัดที่นั่งรับรองประธาน แขกกิตติมศักดิ์ แขกผูรวมงาน และสื่อมวลชน ไมนอยกวา 250 ที่
ในวันจัดงาน
4.3.11 จัดเตรียมอาหารเย็นและเครื่องดื่มรับรองผูรวมงานไมนอยกวา 250 ที่
4.3.12 จัดเตรียมกําหนดการพิธีเปดและกําหนดการตางๆ รวมกับสถาบัน
4.3.13 จัดเตรียมคํากลาวรายงานและคํากลาวเปดงานรวมกับสถาบัน
4.3.14 บันทึกวีดิทัศนชวงพิธีเปดและกิจกรรมภายในงาน โดยตัดตอความยาว 5-7 นาที

4.3.15 ออกแบบคูหาลงทะเบียนหนางาน พรอมระบบไฟฟา แสงสวาง และจัดหาคอมพิวเตอร PC
เครื่องพิมพ และเจาหนาที่ลงทะเบียนใหเพียงพอ
4.3.16 จัดทําบัตรประจําตัวผูเ ขารวมงาน แยกตามประเภทที่ส ถาบันจัดไว สําหรับ เจาหนาที่
วิทยากร แขกผูเขารวมงาน สื่อมวลชน ฯลฯ ใหเพียงพอ
4.3.17 จัดเจาหนาที่ พิธีกร ในจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานและอํานวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
4.3.18 จัดเตรียมบัตรจอดรถ ที่จอดรถสําหรับประธาน แขกกิตติมศักดิ์ วิทยากร และสื่อมวลชนใน
จํานวนที่เหมาะสม
4.3.19 จัดเจาหนาที่สําหรับบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอตลอดชวงการจัดงาน
4.4 จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
4.4.1 ดําเนินการเตรียมงานโดยออกแบบสถานที่ กอสรางและตกแตงเวทีสําหรับพิธีเปดงาน
4.4.2 จัดเตรียม Backdrops อุปกรณเพื่อการประชุม เชน LCD Projectors เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้ง โตะ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา จอฉายภาพ ระบบเสียง แสง (ใชร ะบบของเจาของ
สถานที่) ระบบไฟฟา เปนตน
4.4.3 จัดเตรียม Conference Kit และของที่ระลึกสําหรับผูรวมประชุม ประมาณ 120 ทาน
4.4.4 การดําเนินการจัดหา กอสรางและตกแตง สถานที่ เชน Program Board, Directional
Signage, Hall Archway, Photo Backdrop เปนตน ตามความเห็นชอบของสถาบัน
4.4.5 ดําเนินการเตรียมงานและควบคุมพิธีเปดงาน ในวันที่ 9 กันยายน 2561 เชน ออกแบบ
Theme งานพิธีเ ปด จัดเตรียมเจาหนาที่เทคนิค เจาหนาที่ Backstage เจาหนาที่คุมคิว
อุปกรณ Audio Visual ระบบแสง ระบบเสียง สวนตกแตงเวที ระบบคอมพิวเตอรกราฟฟค
4.4.6 จัดเตรียมกําหนดการพิธีเปดและกําหนดการตางๆ รวมกับสถาบัน
4.4.7 จัดเตรียมคํากลาวรายงานและคํากลาวเปดงานรวมกับสถาบัน
4.4.8 จัดทํา Presentation ชวงพิธีเปดสําหรับสถาบัน ความยาว 2-3 นาที
4.4.9 บันทึกวีดิทัศนชวงพิธีเปดและตัดตอความยาว 3-5 นาที
4.4.10 จัดเตรียมหองประชุมสัมมนา โดยจัดที่นั่งรับรองประธาน แขกกิตติมศักดิ์ แขกผูรวมงาน
และสื่อมวลชน ไมนอยกวา 120 ที่นั่งในวันจัดประชุม
4.4.11 จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มรับรองผูเขารวมงานไมนอยกวา 150 ที่ในชวงเชาและไม
นอยกวา 120 ที่ในชวงบาย
4.4.12 จัดเตรียมปายชื่อสําหรับวิทยากรเปนภาษาอังกฤษ
4.4.13 จัดเตรียมหองพักรับรองประธานในพิธีเปด แขกกิตติมศักดิ์และแขกผูมีเกียรติ
4.4.14 กําหนดเสนทางสําหรับประธานในพิธีเปด แขกกิตติมศักดิ์และแขกผูมีเกียรติ
4.4.15 การลงทะเบียน (Registration)
 ออกแบบกอสรางคูหาลงทะเบียนหนางาน พรอมระบบไฟฟา แสงสวาง
 จัดหาคอมพิวเตอร PC เครื่องพิมพ และเจาหนาที่ลงทะเบียนใหเพียงพอ

4.4.16 จัดทําบัตรประจําตัวผูเ ขารวมงาน แยกตามประเภทที่ส ถาบันจัดไว สําหรับ เจาหนาที่
วิท ยากร แขกผูเ ขารวมประชุม สื่อมวลชน คณะกรรมการ ฯลฯ ใหเ พียงพอสําหรับการ
ประชุม
4.4.17 จัดเจาหนาที่ พิธีกร ในจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานและอํานวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
4.4.18 จัดเตรียมบัตรจอดรถ ที่จอดรถสําหรับประธาน แขกกิตติมศักดิ์ วิทยากร และสื่อมวลชนใน
จํานวนที่เหมาะสม
4.4.19 จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับวิทยากร
4.4.20 จัดเจาหนาที่สําหรับบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอตลอดชวงการจัดงาน
4.4.21 จัดงานเลี้ยงรับรองวิทยากรและแขกวีไอพี สําหรับ 30 คน จํานวน 2 มื้อ
4.5 การประชาสัมพันธ
ผูรับจางจะตองพิจารณาใหความอนุเคราะหและ/หรือประสานงานกับสถาบันในการประชาสัมพันธ
การจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติและการจัดงาน GIT Alumni ในสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม
4.6 ประสานงานและอํานวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้
4.6.1 จัดเตรียมและจัดซื้อ บัตรโดยสารเครื่อ งบินระหว างประเทศ ระดับ ไมต่ํากวาชั้ นธุ ร กิ จ
(Business class) สําหรับวิทยากร (Keynote Speakers) จํานวน 6 ทาน โดยเปนวิทยากร
จากทวีปอเมริกา จํานวน 2 ทาน ทวีปยุโรป จํานวน 2 ทาน และ ทวีปแอฟริกาหรือเอเชีย
จํานวน 2 ทาน
4.6.2 จัดหาหองพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว จํานวน 3 คืน สําหรับวิทยากร (Keynote Speakers)
จํานวน 6 ทาน (อาทิ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว หรือโรงแรม
อื่นในระดับเดียวกันซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่จัดการประชุม)
4.6.3 จัดรถรับ-สงวิทยากร รวมถึงแขกวีไอพีจากสนามบิน ที่พัก และสถานที่จัดงาน
4.6.4 จัดเจาหนาที่ประสานงาน ดูแล และอํานวยความสะดวกวิทยากร และแขกวีไอพี ตลอด
ชวงเวลา 3 วัน ในชวงการจัดงาน
4.6.5 ประสานงานกับเจาของสถานที่ (Venue)
4.6.6 ประสานงานกับ Venue ดานการจัดเตรียมพื้นที่ Move In, Show Days และ Move Out
4.6.7 ประสานงานกับ Venue ดานการจัดเตรียมสถานที่ตั้ง อาหารวาง พรอมการจัดเตรียม
เจาหนาที่ปฐมพยาบาล พนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานที่
จอดรถ ระบบการจราจร
4.6.8 ประสานงานเรื่องสถานที่จอดรถและบัตรจอดรถสําหรับแขกวีไอพี
4.6.9 จัดรถตูรับ-สง เจาหนาที่ตลอดงาน วันที่ 9 กันยายน 2561 อยางนอย 2 คัน
4.6.10 จัดเตรียมที่พักสําหรับทีมงานและแขกระดับ VIP ตามความเห็นชอบของสถาบัน
4.6.11 จัดเตรียมหอง Secretariat สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่เพื่ออํานวยการจัดงาน พรอม
อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆ ละ 20 ที่
4.6.12 ประสานกับ Venue เพื่อจัดหาบริการดาน internet หรือ wi-fi card ณ หอง Secretariat
และ Speaker Room
4.6.13 ประสานกับ Venue เพื่อประกาศเรื่องที่ตองแจงใหผูเขารวมประชุมทราบระหวางวัน

4.6.14 จัดหาอุปกรณสําหรับหอง Secretariat เชน เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องพิมพ เครื่อง
ถายเอกสาร และเครื่องเขียนที่จําเปน ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
4.6.15 จัดหาชางภาพเพื่อบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอภายในงานวันที่ 9 กันยายน 2561 และในงาน
GIT Alumni
4.6.16 กรณีเกิดความเสียหายใดๆ จากการจัดงาน ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว
4.6.17 จัดหาผูประสานงานมาประชุมกับคณะทํางานของสถาบันไดอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
4.6.18 ประสานงานในการจัดสื่อทุกแขนงไมนอยกวา 20 สื่อ มาทําขาวในพิธีเปดงานประชุม วันที่
9 กันยายน 2561
4.7 การจัดการดานเลขานุการ
4.7.1 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบประสานงาน รวบรวมขอมูลความคืบหนา และจัดทําตารางการ
ติดตามงาน ในการจัดงานตลอดจนชี้แจงรายละเอียด และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหสถาบัน
ทราบทุกสัปดาห
4.7.2 ประสานงาน โตตอบและติดตามจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิก ส รวมถึงประสานและ
ติดตามกับบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดงาน เพื่อใหขอมูลที่ถูกตองทันเหตุการณ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงาน และการสื่อสารเรื่องตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพื่อใหการเตรียมการและการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย
4.7.3 จัดเตรียมรางหนังสือ เอกสาร จดหมายติดตอ รางคํากลาวรายงาน รางคํากลาวเปดงาน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ตองใชในการเตรียมการจัดงาน
4.7.4 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะทํางานที่ผูอํานวยการมีคําสั่งแตงตั้งขึ้น
รวมถึง การประชุมอื่นๆ ที่เ กี่ยวของกับการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสรุปการประชุมทุกครั้ง
4.7.5 ประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกระหวางการจัดงาน
4.7.6 จัดทําเอกสารสรุป งาน สรุป กิจ กรรมตางๆ ขอมูล ผูเ ขารวมงาน ในการประชุม วิชาการ
นานาชาติและงาน GIT Alumni เสนอผูอํานวยการ คณะทํางานและคณะกรรมการบริห าร
สถาบัน
4.8 ประเมินผลการจัดงาน
จัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมงานประชุม วิชาการนานาชาติและงาน GIT Alumni
และสรุปการประเมินผล โดยแบบประเมินดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน
หมายเหตุ: การดําเนินกิจกรรมตามขอ 4 ทุกรายการ ผูรับจา งตองหารือและไดรับความเห็นชอบจาก
สถาบันฯ กอนดําเนินการ
5. ระยะเวลาและสถานที่
5.1 งาน GIT Alumni กําหนดจัดงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
5.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 กําหนดจัดงานในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ หองประชุม
ภายในอาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี

6. ระยะเวลาในการวาจาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แหงชาติ (องคการมหาชน) ไดกําหนดระยะเวลา
ดําเนินงาน 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2561)
7. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําป
2561 วงเงิน 3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน)
8. ระยะเวลาของการสงมอบของหรืองานและการจายเงิน
ผูรับจางตองสงมอบงาน เปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ผูรับ จางตองสง มอบแผนงานการดําเนินงานและการจัดกิจ กรรมตามขอบเขตที่กําหนดใน TOR
ภายใน 15 วั น หลั ง จากการลงนามในสั ญ ญา โดยสถาบั น จะจ า ยเงิ น งวดแรกร อ ยละ 30 เมื่ อ
คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว
งวดที่ 2 ผูรับจางตองสงมอบงานที่ดําเนินงานแลวรอยละ 50 ตามแผนงานที่กําหนดแกสถาบัน โดยสถาบันจะ
จายเงินงวดที่สอง รอยละ 40 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว
งวดที่ 3 ผูรับ จางตองสงมอบงานอันประกอบดวยเอกสารและหลักฐานตางๆ ในการจัดงานภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดงาน ดังตอไปนี้
 รายงานสรุปผลการจัดงานและกิจกรรมในรูปแบบ hard copy จํานวน 4 เลม และ soft file ที่มี
เนื้อหาตรงตาม hard copy
 ภาพนิ่งตลอดงาน ไมต่ํากวา 500 ภาพ ในรูปแบบ soft file
 ภาพเคลื่อนไหวตลอดงานทั้ง 2 งาน คือ งานประชุมวิชาการนานาชาติ และ งาน GIT Alumni
ตัดตอตามความเหมาะสมความยาวรวมไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง ในรูปแบบ soft file
 ภาพและเสียงการบรรยายของวิทยากรทุกคนในรูปแบบ soft file
 หลักฐานเกี่ยวกับคาใชจายที่เกี่ยวของกรณีจําเปนตองมีการเบิกจายงบประมาณเพิ่มหรือลดจากที่
มีการตกลงกันไว
 รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานจากผูเขารวมงานในรูปแบบ hard copy จํานวน 4 เลม
พรอมแบบประเมินที่ไดรับการประเมินจากผูเขารวมงานตนฉบับ และ soft file ที่มีเนื้อหาตรง
ตาม hard copy
 Soft file ของ รายงานสรุปผลการจัดงาน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพและเสียงการบรรยาย
ของวิทยากร รายงานสรุปการประเมินผล ใหบรรจุใน external hard disk จํานวน 1 ชุด โดย
สถาบันจะจายเงินที่เหลือ รอยละ 30 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว
9. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
9.1 เปนนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคในการประกอบการ
กิจการดานการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม งานประชาสัมพันธ และ/หรือการจัด
งานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง โดยมีประสบการณและผลงานที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

9.2 ในกรณีที่เปนนิติบุคคลรวมทุน ตองมีนิติบุคคลอยางนอย 1 แหงที่มีสัญชาติไทย
9.3 ผูยื่นขอเสนอตองมีประสบการณในการบริหารจัดงานประชุมระดับนานาชาติที่มีผูเขาทั้งจากใน
ประเทศและตางประเทศ งานสัมมนาทางวิชาการ งานนิทรรศการ งานแสดงสินคา และ/หรืองานใน
ลักษณะเดียวกันหรือใกลเ คียง ใหแกหนวยงานภาครัฐ หนวยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาของ
ภาครัฐ ในชวง 3 ปที่ผานมา ในมูลคางานที่ไมต่ํากวา 2,000,000 บาท และมีผลงานเปนที่ประจักษ
แกผูเขารวมชมงาน
9.4 ผูยื่นขอเสนอตองไมมีประวัติ หรือถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว
9.5 ผูยื่นขอเสนอตองมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และไมมีประวัติลมละลายตามคําสั่งศาล
10. แนวทางการเสนองาน
10.1 รายละเอียดของโครงการ ผูเสนองานจะตองนําเสนอรูปแบบของการปฏิบัติงานเปนภาพสี 1 ชุด
ใหครบถวนในประเด็น ดังนี้
(1) คุณสมบัติ ประสบการณและความเปนมาตามขอ 9
(2) แผนงานและขอบเขตการดําเนินงานโดยละเอียดตามขอ 3 และ 4 รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงาน งวดงาน การจายเงินของการดําเนินงานบริหารการจัดการ ชวงเวลาของกิจกรรมที่
จําเปน ทั้งนี้เมื่อผูเสนอราคาไดรับคัดเลือก สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแผนงาน
งวดงาน การจายเงินฯ ชวงเวลาการดําเนินการไดตามความเหมาะสม
(3) ประวัติและจํานวนบุคลากรในคณะผูบ ริห ารจัดการ รวมทั้ง บทบาทในการบริห ารจัดการ
โครงการนี้
(4) แผนการปฏิบัติงาน/ตารางแสดงระยะเวลาการดําเนินงาน (Work Plan)
(5) ขอเสนออื่นๆ ที่ผูเสนอราคาฯ เห็นสมควร
10.2 ซองใบเสนอราคา การเสนอราคาใหระบุรายละเอียดประมาณการคาใชจายของทั้งโครงการซึ่ง
ครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานในขอ 3 และ 4 ขางตนทั้งหมด อยางละเอียดและครบถวน
โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
10.3 ผูเสนองานจะตองเตรียมนําเสนอขอเสนอโครงการและแนวทางการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
จัดจาง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไวในประกาศ โดยมีเวลาในการนําเสนอ 20 นาที และ
เวลาในการซัก-ถามจากคณะกรรมการ 10 นาที
11. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
11.1 พิจารณาดวยเกณฑราคาและคุณภาพ (Price Performance) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) น้ําหนักคะแนนของเกณฑราคา รอยละ 20
(2) น้ําหนักคะแนนของเกณฑคุณภาพ รอยละ 80
(3) เกณฑคุณภาพ ใชคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอสถาบันและตรงตามวัตถุประสงคโครงการ
ประกอบดวย
(3.1) แนวคิด รูปแบบ และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 16 คะแนน
(3.2) แนวคิด รูปแบบ และการจัดกิจกรรมงาน GIT Alumni 16 คะแนน
(3.3) ประสิทธิภาพการดําเนินงานของการบริหารจัดการทีมงานในการจัดงาน 12 คะแนน
(3.4) ความรู ความชํานาญและประสบการณของทีมงาน 12 คะแนน

(3.5) ความนาเชื่อถือและผลงานที่ผานมา 12 คะแนน
(3.6) นําเสนองานครบถวนตามรายละเอียดของ TOR ที่กําหนด 8 คะแนน
(3.7) ขอเสนอที่เสนอใหเพิ่มเติมนอกเหนือจาก TOR 4 คะแนน
11.2 หลักการ รูปแบบและการนําเสนอตองตรงกับวัตถุประสงคโครงการและไดมาตรฐานสากล
11.3 คณะกรรมการจัดจางทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการและสถาบันเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ เป น เด็ ด ขาด ผู เ สนอราคาจะเรีย กร องข อเสีย หายใดๆ ไม ไ ด รวมทั้ ง คณะ
กรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริต เชน การเสนอราคาเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน ในวันที่นําเสนองานตอคณะกรรมการจัดจางฯ ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคาร
ไอทีเอฟ ทาวเวอร สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
12. ขอกําหนดและเงื่อนไข
12.1 ผูไดรับคัดเลือกตองดําเนินการแผนงานที่เสนอและตามขอบเขตดําเนินงานที่ระบุไวขางตน
12.2 ผูไดรับคัดเลือกตองรายงานความคืบหนาของงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลาที่สถาบันฯ
กําหนด
12.3 การจายคาจาง จะกําหนดจายตามแผนงาน งวดงาน ตามขอ 8
12.4 ผูไดรับคัดเลือกจะตองทําการสงมอบขอมูลทั้งหมด ใหสถาบันฯ ทั้งแบบรูปเลมรายงานและไฟล
ตามที่สถาบันระบุ และขอใหถือวาขอมูลดังกลาวฯ เปนทรัพยสินของสถาบันฯ ทั้งนี้ ผูรับจางจะ
นําไปทําซ้ํา เผยแพร หรือใชประโยชนอันเอื้อตอผลประโยชนตอผูรับจางไมได
12.5 หากผูไดรับคัดเลือกไมสามารถดําเนินการไดตามขอบเขตการดําเนินงานฯ ในขอ 3 และ 4 ทาง
สถาบันฯ จะพิจารณาปรับลดเงินคาจางเหมาบริการฯ ตามเนื้องานที่ไมสามารถดําเนินการไดแลว
เสร็จ
12.6 ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ผูรับจางจะตองชําระ
คาปรับใหแก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ในอัตรา
0.10% ตอวัน ของราคาคาจางตามใบสั่งงาน เวนแตในกรณีที่สถาบัน เห็นชอบใหขยายเวลาสัญญา
ดังกลาว
12.7 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ลงนามสัญญาจางกับผูเสนอราคาที่คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมและเปน
ประโยชนสูง สุดกับ สถาบัน โดยไมจําเปนตองเปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตทั้ง นี้ตองอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการจางงานและอืน่ ๆ
13.1 สถาบันฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมวาจางผูไ ดรับคัดเลือกครั้งนี้ หากปรากฎวาการยื่นขอเสนอไมเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนด หรือ เมื่อสถาบันฯ พิจารณาแลวเห็นวา การจางผูที่ไดรับ
คัดเลือกดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอทางราชการและสถาบันฯ เทาที่ควร ซึ่งคาใชจายตางๆ ของ
ผูเสนอเขารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการนี้เปนคาใชจายของผูเสนอเขารับการคัดเลือก โดยผู
เสนอไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสถาบันฯ ทั้งสิ้น

13.2 ลิขสิท ธิ์ในผลงานทั้ง หมดเปนของสถาบั น วิจัย และพัฒ นาอัญ มณี และเครื่องประดั บ แห ง ชาติ
(องคการมหาชน) เทานั้น
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการทํางานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว
โดยเครงครัด
15. เจาหนาที่ประสานงาน:
1) นางสาวมาลิน เศวตกิติธรรม
2) นางวาสนา แววศรี
3) นางสาวสิริวรรณ แสงนาค

เลขานุการคณะทํางานโครงการฯ
เจาหนาที่โครงการ
เจาหนาที่โครงการ

16. สถานที่ติดตอ
ฝายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน) ชั้น 4 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ถนนสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทรศัพท:
02-634-4999 ตอ 451-453 โทรสาร: 02-634-4970 E-mail: rd@git.or.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน)
มีนาคม พ.ศ. 2561

