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รายละเอียดและข้อก าหนด                                                                                  
(Term of Reference: TOR) 
โครงการงานอ านวยการและประสานงานการจัดนิทรรศการและการประชุม  งานสถาปนิก’63 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมฯ) มีความประสงค์จะจดัจ้าง  งานอ านวยการและประสานงาน งาน
สถาปนิก’63 ซึ่งจะจดัขึน้ระหวา่งวนัที่ 28 เมษายน 2563-3 พฤษภาคม 2563  ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3  ศนูย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี   โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
1. แนวคดิหลักในการจดังาน    

งานสถาปนิก ’63 ASA 2020  
งานสถาปนิก ’63 “REFOCUS HERITAGE : มองเก่า ให้ใหม่” 
ในสงัคมของเราที่ผา่นมาก็เป็นท่ียอมรับกนัอยูแ่ล้วถึงคณุคา่ของงานสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบตา่งๆที่เก่ียวข้องที่ตกทอด

สืบมาจากอดีต โดยใช้ค าวา่ โบราณสถานโบราณวตัถ ุเรียกสิง่เหลา่นีท้ี่ท าให้เรานกึถึงแตเ่พียงความเก่าแก่ โบราณ ที่ใช้อายสุมยัมาเป็น

เคร่ืองก าหนดคณุค่า หากแต่สาระส าคญัที่แท้จริงของคณุค่านา่จะอยูท่ี่ความตัง้ใจในการสร้างสรรค์ขึน้มาในอดีตเพื่อให้มีคณุค่าส าหรับ

การใช้สอยในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ และเราได้ร่วมกนัเห็นถึงคณุคา่นัน้ท่ีคูค่วรต่อการรักษาไว้เพื่อสง่ตอ่จากรุ่นของเราไปสูค่นในรุ่นต่อไป 

และนี่ก็คือความหมายของค าวา่ HERITAGE หรือ มรดก  

ในปัจจุบนั HERITAGE ตามความเข้าใจโดยทัว่ไปของคนส่วนมากก็มกัจะนึกถึงเฉพาะแต่โบราณสถาน นึกถึงแต่การบรูณะ

ซ่อมแซมให้คงสภาพความเก่าแก่โบราณไว้ คิดว่าการจัดการกบัมรดกนีเ้ป็นเร่ืองที่อยู่ไกลตวั โดยคิดว่าเมื่อเป็นโบราณสถานแล้วกรม

ศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดแูลในเร่ืองนีจ้ะห้ามแตะต้อง จนกลายเป็นความกลวัที่จะเข้ามาจดัการแหลง่มรดกเหลา่นี ้จนลืมไป

วา่มรดกก็คือสมบตัิของทกุคน ที่ทกุคนควรจะมีสว่นในการดแูลรักษาและน ามาใช้ประโยชน์อยา่งเต็มศกัยภาพ และพร้อมที่จะสง่มอบตอ่

ให้รุ่นลกูหลานเราได้ด้วยความภาคภูมิใจ ในรูปแบบวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี และนี่คือ

บทบาทที่ส าคญัของการออกแบบและการศึกษาทางสถาปัตยกรรมของสถาปนิกทุกคน ไม่ได้จ ากัดว่าเป็นบทบาทของกลุ่มสถาปนิก

อนรัุกษ์เทา่นัน้ ... จึงถึงเวลาของการมา refocus heritage และมองเก่า ให้ใหม ่

REFOCUS HERITAGE : มองเก่า ให้ใหม่ จึงถกูเสนอมาเป็นช่ืองาน เพื่อแสดงถึงวตัถปุระสงค์ในการสร้างความเข้าใจใหม่

ที่ถูกต้อง กับสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นของเก่าๆแล้วขีดเส้นให้อยู่แต่ในกรอบเดิมๆ เพื่อสื่อถึงการน าเสนอประสบการณ์ด้านมรดก

สถาปัตยกรรมที่จะปรับมมุมองการรับรู้ไปตามประสบการณ์ของผู้ เข้าชมงานแตล่ะคนผา่นนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน สถาปนิก

หรือผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงที่เก่ียวข้องกบังานอาคารสามารถปรับความคมชดั (focus) ของประสบการณ์ที่มีตอ่มรดกสถาปัตยกรรม

อย่างลงลึกในรายละเอียด (zoom) ได้รับข้อมูลที่สนบัสนุนต่อการประกอบวิชาชีพหลากหลายมากขึน้ ในขณะที่ผู้ที่เคยรับรู้ต่อมรดก

สถาปัตยกรรมในมุมใดมุมหนึ่งจะได้ประสบการณ์ที่ขยายขอบเขตมุมมองที่กว้างขึน้ (wide angle) ค้นพบมรดกสถาปัตยกรรมที่อยู่

รอบตวัในชีวิตประจ าวนั และอยูร่่วมกนัได้อยา่งกลมกลนื มองเห็นมรดกในทกุมิติทัง้ในเร่ืองของกาลเวลาระดบัความส าคญั และรูปแบบ

ทางวฒันธรรม มีทัง้ “ของเก่า” ในเร่ืองคณุค่าที่เราอาจจะเคยมองข้าม การฟืน้ฟูสืบค้นหา รูปแบบ วสัดแุละเทคนิคฝีมือมือช่างดัง้เดิมให้

กลบัคืนมา และ “ของใหม่” อนัได้แก่ วสัด ุเคร่ืองมือเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที่น ามาใช้ในการบริหารจดัการคณุค่าของมรดก การออกแบบ
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ใหม่ที่น าอตัลกัษณ์ของเก่ามาประยกุต์ใช้ ที่ค านึงถึงบริบทท่ีตัง้ของอาคาร ตลอดจนแนวคิดใหมใ่นการจดัการแหลง่มรดก เพื่อประโยชน์

สงูสดุของการใช้งานในปัจจบุนัและตอ่ไปในอนาคต 

การ REFOCUS จึงไม่เพียงแตเ่ป็นการหวนกลบัมามองดมูรดกเหลา่นีอ้ีกครัง้ แต่การปรับความคมชดัด้านการรับรู้ที่มีตอ่มรดก

สถาปัตยกรรมยงัหมายถึงความยืดหยุน่ของการอยูร่่วมกนัเพื่อการรักษาคณุคา่ ระหว่างความเก๋าของอาคารเก่าและความเก๋ของอาคาร

ใหม่ร่วมสมยั เป็นการปลกุมุมมองต่อมรดกสถาปัตยกรรมให้มีชีวิตที่กว้างขึน้ หลากหลายมิติมากขึน้ สามารถ เข้าถึงผู้ เข้าชมงานที่มี

ความหลากหลายอาชีพ และความแตกต่างทางยคุสมยั ให้ทกุคนหนักลบัมาตระหนกัถึงบทบาทในความเป็นเจ้าของ มรดก ในอนัท่ีจะมี

สว่นร่วมในการรักษาและสง่ตอ่สิง่ที่มีคณุคา่เหลา่นีใ้ห้กบัสงัคมที่จะต้องก้าวตอ่ไปในวนัพรุ่งนีร่้วมกนัอยา่งยัง่ยืน    

2. ขอบข่ายของงาน  
2.1. ผู้เสนอบริการจะต้องน าเสนองานอ านวยการกิจกรรม ทั้งในส่วนงานบริหารจัดการ และงานจัดเตรียม-จัดหาสิ่งสนบัสนุนการจัด

กิจกรรม ตามรายละเอียดทีร่ะบุในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก. ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ดังนี ้
2.1.1. ลานกิจกรรมกลาง 
2.1.2. งานอาษาสัมมนา (ASA SEMINAR) ห้องจูปิเตอร ์
2.1.3. งานอาษาฟอรั่ม (ASA INTERNATIONAL FORUM) ห้องฟีนิกซ์ 
2.1.4. งานพิธีรับเสดจ็วันเปิดงาน 
2.1.5. งานอาษาไนท ์(ASA NIGHT) 
2.1.6. งานอาษาคลับ (ASA CLUB)  
2.1.7. งานอาษาบุ๊คคลับ (ASA BOOK CLUB) 

2.2. ขอบข่ายงานโดยสรุป ประกอบด้วย 
2.2.1. งานอ านวยการโดยรวมของกิจกรรมภายในงานสถาปนิกตามที่ระบุ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยด ี
2.2.2. ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง  
2.2.3. จัดท าตาราง คิวกิจกรรม ประสานงานเรื่องสถานท่ี อาหารว่าง และดูแลความเรียบร้อยของการจดักิจกรรม 
2.2.4. งานจัดเตรียมและจดัหา บุคลากร ดูแลการลงทะเบยีน การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
2.2.5. จัดเตรียมและบริหาร รถรับ-ส่งวิทยากร แขกรับเชิญ 
2.2.6. จัดหา ติดตั้ง และควบคมุดูแล อุปกรณ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาจดักิจกรรม 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอบริการ 
2.1   ผู้เสนอบริการเป็นนิติบุคคลผู้มีความช านาญและประกอบธุรกจิบริการด้านการอ านวยการจัดงาน กิจกรรม 
2.2   มีประสบการณ์ท างานกับองค์กรที่ไมมุ่่งหวังผลก าไร (Non-profit Organization) 
2.3  ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอบริการรายอื่นท่ีเข้ามาเสนอบรกิารให้แก่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ณ วันประกาศจดัจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอบริการครั้งนี้ 
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3.  ก าหนดการ  
3.1 ประกาศรายละเอียดและข้อก าหนดฯ วันท่ี 15 มกราคม 2563  ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.asa.or.th 
3.2  ปิดรับการยื่นซองเสนองาน 27 มกราคม 2563  ณ  สมาคมสถาปนิกสยามฯ   
3.3  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนองาน  ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เว็บไซต์สมาคมฯ www.asa.or.th   หรือตาม

ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
ยื่นซองเสนองาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์   
เลขที่  248/1 ซอยศนูย์วจิยั 4  ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310    
กลัยาพร จงไพศาล  โทร: 02 319 6555 ตอ่206 โทรสาร: 02 319 6419  มือถือ 081-0487771 
email. asa.kanlayaporn@gmail.com 
 

4. งบประมาณ  
   ไม่เกิน 1,500,000.00บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
5.  การส่งมอบงานและการช าระเงิน 
 แบ่งการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แบ่งเป็น ดังนี ้

 งวดที่ 1 จ่าย 30%   ของค่าบริการทั้งหมด เมื่ออนุมัติให้ผู้รับจ้างเริ่มด าเนินการ  
 งวดที่ 2    จ่าย 40%   ของค่าบริการทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งผลงานครั้งท่ี 1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน การจัดเตรียมสถานที่ 

และอุปกรณ์ ในส่วนสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ ลานกิจกรรม ASA NIGHT, ASA CLUB, ASA BOOK 
CLUB การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากร ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

 งวดที่ 3 จ่าย 30%  ของค่าบริการทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งผลงานครั้งท่ี 2 รายงานสรุปผลการด าเนินการจดัสัมมนาวิชาชีพและ
วิชาการ ทะเบียนรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดแยกตามรายการ การด าเนินการจัดเก็บคะแนน พวต.
(ไม่รวมการรายงานคะแนน) รายการค่าใช้จ่าย ใบเสร็จ และเอกสารในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

 
6.   หลักฐานการเสนอบริการ 

ผู้เสนอบริการจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน จ่าหน้าถึง  “คณะกรรมการสรรหาโครงการงานอ านวยการและประสานงานการจดั
นิทรรศการและการประชุมงานสถาปนิก’63”  โดยห่อบรรจุปดิผนึกแยกออกจากกันเป็น 3 ส่วน ระบหุน้าซองแต่ละส่วนให้ชัดเจน 
ประกอบด้วย 
 
6.1 ส่วนที่ 1  เอกสารหลักฐานนิติบุคคล อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจกระท าการในนามนิติบุคคลนั้น 
6.1.2 ส าเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจกระท าการในนามนิติบุคคล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.1.4 หนงัสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอบริการมอบอ านาจให้บุคคลอื่น 

   ลงนามในใบเสนอราคาบริการแทน 
 

http://www.asa.or.th/
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6.2  ส่วนที่ 2  ซองข้อเสนอทางเทคนิค (พร้อม Digital File) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
6.2.1 ประวัตสิังเขปของนิติบุคคล พร้อมโครงสร้างการด าเนินงาน 
6.2.2 ประวัตผิลงานนิติบคุคล ท่ีมลีักษณะคล้ายคลึงกับงานนี้ พร้อมหนังสือรับรองผลงาน หรือ ข้อมูลบุคคลอ้างอิงที่

สามารถตรวจสอบได ้
6.2.3 ประวัตผิลงานและคณุวุฒิบุคลากรที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในงานบริการประสานงานฯ ให้แก่สมาคมฯ ซึ่งกรณีที่

มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังจะตอ้งได้รับการยินยอมจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 
6.2.4 ส าเนาสัญญา หรือ ใบเสนอราคาของโครงการที่คล้ายคลึงกัน ที่มีมลูค่าที่ก าหนดในข้อ 4 
6.2.5 ข้อเขียนแสดงวิสยัทัศน์ในการท างาน  (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
6.2.6 แผนงานและแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการ 
6.2.7 ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี) 

 
6.3   ส่วนที่ 3  ซองข้อเสนอด้านราคา 

6.3.1 ใบเสนอราคาตามขอบเขตการใหบ้ริการที่เสนอ 
6.3.2 บัญชีแสดงยอดคา่ใช้จ่าย รายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
6.3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมพเิศษอื่นๆ ที่นอกเหนือจากท่ีเสนอในขอบเขตการให้บริการ (ถ้ามี) 

* เอกสารเสนองานจะต้องลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจกระท าการ และตราประทับ (ถ้ามี) บนเอกสารทุกชุด 
  

7. การเสนอบริการ 
7.1 ผู้เสนอบริการต้องปฏิบัตติามรายละเอียดและข้อก าหนด ลงลายมือช่ือในใบเสนอราคาโดยผูม้ีอ านาจลงนามพร้อมประทับตรานิติ

บุคคล จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ ตก เตมิ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอบริการ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 

7.2 ผู้เสนอบริการจะต้องเสนอราคาเปน็เงินบาท และเสนอราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ/หรือราคาตอ่หน่วย และ/หรือต่อ
รายการ ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคญั 
โดยคดิราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม และค่าภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง 

7.3 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยื่นซองเสนอบริการ โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอ
บริการต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

7.4 ผู้เสนอบริการยินดีที่จะปฏิบัตติามเงื่อนไขระเบยีบการจดัซื้อจัดจ้างของสมาคมฯ ทุกประการ 
 

8. การยื่นซองเสนอบริการ 
ผู้เสนอบริการจะต้องยื่นเอกสารทัง้ 3 ส่วน ใส่ซองปิดผนึกแยกออกจากกันตามที่ระบุในข้อ 4 หลักฐานการเสนอบริการ ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ภายในก าหนดเวลาตามที่ระบุในข้อ 3 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินจะกระท าโดยวิธีการให้คะแนนเป็นข้อๆ โดยคณะกรรมการจัดงานสถาปนิก’63 หรือกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจาก
สมาคมฯ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

1 วิสัยทัศน์ แผนงาน และแนวทางการด าเนินการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจดักิจกรรมส่วนตา่งๆในครั้งนี้ของสมาคมฯ ตลอดจนข้อเสนอต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ 

40 

2 ความพร้อม ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์การท างานของของบริษัท   30 
3 ราคาที่น าเสนอ 30 

 รวม 100 
 
10. การสงวนสิทธิ ์

10.1 หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง หรือหลังการเปิดซองเสนอบริการว่า ผู้เสนอบริการ
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือมีการกระท าที่ขัด หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนต่อข้อก าหนดในการเสนอบริการคณะกรรมการฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ผู้เสนอบริการออกจากการเข้ารับคัดเลือก โดยผู้เสนอบริการสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ยกเว้น 
กรณีที่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของการเสนอบริการในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่าน้ัน 

10.2 สมาคมฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอบริการช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอบริการได้ 
10.3 สมาคมฯ มีสิทธ์ิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
10.4 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือ

ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสนอบริการตกลงยอมรับว่า การตัดสินของตัวแทนสมาคมฯ (คณะกรรมการฯ) ถือเป็นเด็ดขาด และจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

 
11.  การท าสัญญาจ้าง 

  ผู้ไดร้ับการคัดเลือกการเสนอบริการจะต้องท าสัญญาตามแบบสญัญามาตรฐานของสมาคมฯ ภายใน 30 วัน นับถัดจาก 
  วันท่ีได้รับแจ้ง 

 
12. ลิขสิทธิ ์
 12.1  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรอืสิทธ์ิใดๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิของ   
   บุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับจ้างน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 
  12.2 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ ซึ่งผู้รับจ้างได้ท าข้ึนเกี่ยวกับสัญญาจ้าง เมื่อชนะการประกวดราคา ให้ตกเป็น 

 ของสมาคมฯบรรดาเอกสารที่ผูร้ับจ้างได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับสญัญาจ้าง ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สมาคมฯ ยกเว้น กรณีตามวรรคแรกของข้อนี้ 
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     ภาคผนวก ก. ขอบขา่ย งานอ านวยการและประสานงาน งานสถาปนกิ’63 
 

ล ำดบั รำยกำร 
หมำยเหต/ุ 

 ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรประสำนงำน 

สว่นที ่1  ลำนกจิกรรม  

1) งำนด ำเนนิกำร ประสำนงำน 

 1.1) ตดิตอ่ประสานงานกับผูรั้บผดิชอบหัวขอ้นทิรรศการและกจิกรรมตา่งๆ  

 WORKGROUP(2020) 

 IMPACT / NEO 

 

 1.2) จัดท าควิกจิกรรมและประสานผูร้่วมเสวนาเรือ่งการจัดเตรยีมควิตา่งๆ 

 1.3) ประสานเตรยีมสถานที ่ตรวจความพรอ้มอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

จัดท าตารางลานกจิกรรม 

 1.4) ประสานเรือ่งอาหารวา่ง (ถา้ม)ี กบัฝ่ายจัดเลีย้ง Impact และ ผูจ้ัดงาน 

NEO 

 IMPACT / NEO 

 WORKGROUP(2020) 

 ไมร่วม ค่าใชจ้่าย-อาหารวา่ง 

 1.5) ประสานอ านวยความสะดวกในการจอดรถใหแ้กว่ทิยากรหรอืแขกรับ
เชญิทีจ่ะมาร่วมงานในลานกจิกรรม 

 IMPACT / NEO 

 1.6) ประสานสง่ขอ้มลูลานกจิกรรมใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ ทัง้สว่นงานสมาคมฯ 

ผูป้ระสานงานหลัก ฝ่ายประชาสมัพันธ ์ฝ่ายจัดท าสือ่ส ิง่พมิพ ์สือ่
ออนไลน ์หรอืสว่นงานอืน่ๆ 

 WORKGROUP(2020) 

 IMPACT / NEO 

 AMINBABA 

 

2) งำนจดัเตรยีม จดัหำ 

 2.2）เจา้หนา้ทีด่แูลพืน้ทีแ่ละด าเนนิกจิกรรม   

 2.3）อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรม พรอ้มเจา้หนา้ทีค่วบคมุ เชน่ เครือ่ง

เสยีง (ถา้ม)ี 

 

สว่นที ่2  ASA SEMINAR 2020  หอ้ง จปิูเตอร ์ 

1) งำนด ำเนนิกำร ประสำนงำน 

 1.1) จัดท าประมาณการงบประมาณคา่ใชจ้่ายสว่นงานสมัมนา เสนอ

คณะท างาน 

 WORKGROUP(2020) 

 

 1.2) ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบหัวขอ้ตา่งๆ ทีจ่ะจัดหัวขอ้สมัมนา 

 1.3) ประสานงานกบัวทิยากรในการรวบรวมตน้ฉบับเอกสารทีจ่ะน าเสนอ ทัง้

ในรูปแบบของ Soft Copy และ Hard Copy   WORKGROUP(2020) 

 ไมร่วมคา่ใชจ้่าย-การจัดพมิพ ์

 AMINBABA 

 PRINTING   1.4) ประสานการจัดเตรยีมสถานที ่ป้ายเวท ีป้ายชือ่ การออกแบบกราฟิก

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 1.5) ประสานงานจัดเตรยีมอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ระบบเสยีงและขอ้มลู ทีจ่ะ

ใชใ้นการสมัมนาใหอ้ยูใ่นความเรยีบรอ้ย พรอ้มใชง้าน 

 IMPACT / NEO 
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      ภาคผนวก ก.ขอบขา่ย งานอ านวยการและประสานงาน งานสถาปนกิ’63 (ตอ่) 
 

ล ำดบั รำยกำร 
หมำยเหต/ุ 

ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรประสำนงำน 

 1.6) ประสานเรือ่งอาหารวา่งกับสถานทีจ่ัดงาน  IMPACT / NEO  

 WORKGROUP(2020) 

 ไมร่วมคา่ใชจ้่าย-อาหารว่าง 

 1.7) ประสานงานเบกิของทีร่ะลกึส าหรับวทิยากร ผูด้ าเนนิรายการ และ

จัดท าตารางผูม้อบของทีร่ะลกึ  

 WORKGROUP(2020) 

 ไมร่วมคา่ใชจ้่าย-จัดท าของที่

ระลกึ 

 1.8) ประสานอ านวยความสะดวกในการจอดรถใหแ้กว่ทิยากร ผูด้ าเนนิ

รายการ และแขกรับเชญิ  

 IMPACT / NEO 

 1.9) จัดท าขอ้มูลตารางกจิกรรมของงานสมัมนาสง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  WORKGROUP(2020)  

 AMINBABA 

 NEO 

 1.10) ประสานงานและอ านวยการ การเก็บคะแนน พวต. หนา้งาน  ASA  

2) งำนจดัเตรยีม จดัหำ 

 2.1. เจา้หนา้ทีด่แูลงานอ านวยการประจ างานสมัมนาแตล่ะรายการ  จ านวนรายการประมาณ....

รายการ/วัน รวม 5 วัน 

 2.2. รถรับ-สง่วทิยากรตามตารางการเดนิทางและตามทีไ่ดรั้บแจง้จาก

คณะท างาน(ถา้ม)ี 

 WORKGROUP(2020)  

 รวมคา่เชา่รถตูรั้บ-สง่ 

 2.3. Staff ดแูลระบบลงทะเบยีน และ รับลงทะเบยีน บรเิวณหนา้

หอ้งสมัมนา  

 ประสานกับระบบลงทะเบยีน

ของ NEO 

 จ านวนประมาณ 3 คน/รายการ 

สว่นที ่3   ASA INTERNATIONAL FORUM หอ้งฟีนกิซ ์

1) งำนด ำเนนิกำร ประสำนงำน 

 1.1. จัดท าประมาณการงบประมาณคา่ใชจ้่ายสว่นงานสมัมนา ASA Forum 

เสนอคณะท างาน 

 WORKGROUP(2020) 

 

 1.2. ตดิตอ่ประสานงานกับผูรั้บผดิชอบหัวขอ้ตา่งๆ ทีจ่ะจัดหัวขอ้สมัมนา 

 1.3. ประสานงานกบัวทิยากรในการรวบรวมตน้ฉบับเอกสารทีจ่ะน าเสนอ 

ทัง้ในรูปแบบของ Soft Copy และ Hard Copy   WORKGROUP(2020) 

(คา่ใชจ้่าย-การจัดพมิพ)์ 

 AMINBABA 

 PRINTING   1.4. ประสานการจัดเตรยีมสถานที ่ป้ายเวท ีป้ายชือ่ การออกแบบกราฟิก

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 1.5. ดแูลเตรยีมอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ระบบเสยีงและขอ้มูล ทีจ่ะใชใ้นการ

สมัมนาใหอ้ยูใ่นความเรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้าน 

 IMPACT / NEO 
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     ภาคผนวก ก. ขอบขา่ย งานอ านวยการและประสานงาน งานสถาปนกิ’63 (ตอ่) 
 

ล ำดบั รำยกำร 
หมำยเหต/ุ 

ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรประสำนงำน 

 1.6. ประสานเรือ่งอาหารวา่งกับสถานทีจ่ัดงาน  IMPACT / NEO  

 WORKGROUP(2020) 

 ไมร่วมคา่อาหารว่าง 

 1.7. ประสานงานเบกิของทีร่ะลกึส าหรับวทิยากร ผูด้ าเนนิรายการ และ

จัดท าตารางผูม้อบของทีร่ะลกึ  

 WORKGROUP(2020) 

 ไมร่วมคา่จัดท าของทีร่ะลกึ 

 1.8. ประสานอ านวยความสะดวกในการจอดรถใหแ้กว่ทิยากร ผูด้ าเนนิ

รายการ และแขกรับเชญิ  

 IMPACT / NEO 

 1.9. จัดท าขอ้มูลตารางกจิกรรมของงานสมัมนาสง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  WORKGROUP(2020)  

 AMINBABA 

 NEO 

 1.10. ประสานงานและอ านวยการ ร  ASA  

 1.11. ประสานงานจัดการตัว๋เครือ่งบนิ และ ทีพั่ก   ASA  

 1.12. ประสานจัดเตรยีมการเลีย้งรับรองวทิยากรงานสมัมนา   WORKGROUP(2020) 

 ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่ 

2) งำนจดัเตรยีม จดัหำ 

 2.1. เจา้หนา้ทีด่แูลความเรยีบรอ้ยประจ างานสมัมนาแตล่ะรายการ  จ านวนรายการประมาณ....

รายการ/วัน รวม 2 วัน 

 2.2. จัดหาและบรหิารการท างานของ Liaison ดแูลวทิยากรตา่งประเทศ 

(ถา้ม)ี 

 WORKGROUP(2020) 

 

 2.3. เจา้หนา้ที ่ดแูลระบบลงทะเบยีน และ รับลงทะเบยีน บรเิวณหนา้

หอ้งสมัมนา 

 จ านวนประมาณ 3 คน/

รายการ 

 2.4. จัดหา supplier เครือ่งแปลภาษา, stage production, และอปุกรณ์ที่

จ าเป็นในการด าเนนิงาน รวมทัง้ดแูลการตดิตัง้และทดสอบอปุกรณ์

ตา่งๆ และเจา้หนา้ทีค่วบคมุอปุกรณ์ 

 เชา่อปุกรณ์ส าหรับการแปล, 

อปุกรณ์ส าหรับการน าเสนอ

บนเวท ีเชน่ จอLED เครือ่ง

บันทกึภาพ และเจา้หนา้ที่

ประจ าการ 2 วัน 

สว่นที ่4   งำนพธิรีบัเสด็จ 

1) งำนด ำเนนิกำร ประสำนงำน 

 1.1. ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบหลัก   WORKGROUP(2020)  

 ASA  NEO 

 1.2. ประสานเตรยีมสถานที ่ตรวจความพรอ้มอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  WORKGROUP(2020)  

 ASA  NEO 
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      ภาคผนวก ก. ขอบขา่ย งานอ านวยการและประสานงาน งานสถาปนกิ’63 (ตอ่) 
 

ล ำดบั รำยกำร 
หมำยเหต/ุ 

ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรประสำนงำน 

2) งำนจดัเตรยีม จดัหำ 

 2.1. เจา้หนา้ทีด่แูลความเรยีบรอ้ยพืน้ทีแ่ละด าเนนิกจิกรรม   WORKGROUP(2020)  

 ASA   

 NEO 
 2.2. เจา้หนา้ทีช่ว่ยงานลงทะเบยีนเขา้งาน และดแูลพืน้ทีโ่ซน วไีอพ ี

สว่นที ่5   ASA CLUB  

1) งำนด ำเนนิกำร ประสำนงำน 

 1.1. ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบหลัก  WORKGROUP(2020)  

 ASA   

 NEO  1.2. ประสานเตรยีมสถานที ่ตรวจความพรอ้มอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) งำนจดัเตรยีม จดัหำ 

 2.1. Staff ชว่ยงานลงทะเบยีนเขา้พืน้ที ่คลับ   จ านวนประมาณ 3-4 คน /วัน 

รวม 6 วัน 

 2.2. Staff ชว่ยงานดา้นบรกิารอาหารใหก้บัสมาชกิ   จ านวนประมาณ 8-10 คน/วัน 

รวม 6 วัน 

สว่นที ่6  ASA SHOP + Book Club  

1) งำนด ำเนนิกำร ประสำนงำน 

 1.1. ตดิตอ่ประสานงานกับผูรั้บผดิชอบหลัก  ASA 

2) งำนจดัเตรยีม จดัหำ 

 2.1. เจา้หนา้ทีด่แูลความเรยีบรอ้ยพืน้ที ่  ASA 

 2.2. Staff ชว่ยงาน ดา้นบรกิารขายของทีร่ะลกึสมาคมฯ   จ านวนประมาณ 8-10 คน/วัน 

สว่นที ่7 งำนอำษำไนท ์

1) งำนด ำเนนิกำร ประสำนงำน 

 1.1. ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบหลักจัดท าควิกจิกรรม ตดิตัง้และรือ้ถอน  WORKGROUP(2020) ASA 

 1.2. ประสานเตรยีมสถานที ่ตรวจความพรอ้มอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  IMPACT / NEO 

(สถานที)่ 

2) งำนจดัเตรยีม จดัหำ 

 2.1. เจา้หนา้ทีด่แูลพืน้ทีแ่ละด าเนนิกจิกรรม   ASA 

 2.2. Staff ชว่ยงานลงทะเบยีนเขา้งาน และดแูลพืน้ทีโ่ซน วไีอพ ี  จ านวนประมาณ 8-10 

คน 
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      ภาคผนวก ก.ขอบขา่ย งานอ านวยการและประสานงาน งานสถาปนกิ’63 (ตอ่) 
 

ล ำดบั รำยกำร 
หมำยเหต/ุ 

ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรประสำนงำน 

 2.3. งาน production ระบบแสง-ส-ีเสยีง, และอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการ

ด าเนนิงาน 

 รวมคา่ใชจ้่ายในการเชา่ 

อปุกรณ์ส าหรับกจิกรรมบน

เวท ีและเจา้หนา้ทีด่แูลระบบ 

สว่นที ่8 งำนอ ำนวยกำร 

1) ประสานตดิตามงานตามทีป่ระธานจัดงานมอบหมาย  WORKGROUP(2020) 

 ASA 
2) เขา้ร่วมประชมุตามทีไ่ดรั้บการแจง้เขา้ร่วม 

3) จัดท าวาระการประชมุ – สรุปสาระส าคญัของการประชมุคณะกรรมการจัดงาน
หรอืคณะท างานทีเ่ขา้ร่วมและเวยีนใหค้ณะท างานทราบ 

4) ตดิตามและรวบรวมเอกสารจากสว่นงานที ่บรษัิทฯ รับผดิชอบเพือ่สง่มอบ

สมาคมฯ 

5) จัดท าเอกสารเบกิจา่ยคา่ใชจ้่ายของกจิกรรมตา่งๆ (ถา้ม)ี ในสว่นทีบ่รษัิทฯ

รับผดิชอบ 

 
 

 

 
 

 
 

หมำยเหตุ 

(1) WORKGROUP(2020)  หมายถงึ กรรมการในคณะท างานจัดงานสถาปนกิ ทีรั่บผดิชอบดแูลสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) NEO     หมายถงึ คูส่ญัญาสมาคม ผูใ้หบ้รกิารจัดงานนทิรรศการแสดงวสัดกุอ่สรา้ง 

(3) AMINBABA     หมายถงึ คูส่ญัญาสมาคม ผูใ้หบ้รกิารดา้นการประชาสมัพันธ ์และ การออกแบบระบบเรข   

    ศลิป์ 

(4) จ านวน Staff ดแูลความเรยีบรอ้ยและการลงทะเบยีน อาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของจ านวนกจิกรรมและ

ชว่งเวลา ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดงานและผูรั้บจา้ง เพือ่ใหก้จิกรรมด าเนนิลลุว่งไดด้ ี

(5) ระยะเวลาจัดงานสถาปนกิ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 

(6) ตารางกจิกรรม ณ ลานกจิกรรม  28-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2563 รวม 5  วนั 

(7) ตารางกจิกรรมงานสมัมนา หอ้งจปิูเตอร ์ 28-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2563 รวม 5  วนั 

(8) ตารางกจิกรรมงานForum หอ้งฟินกิซ ์ 2-3 พฤษภาคม 2563 รวม 2  วนั  

(9) ตารางวนัพธิรัีบเสด็จเปิดงานสถาปนกิ  1 พฤษภาคม 2563  

(10) ตารางงาน ASA CLUB, ASA BOOK CLUB  28 เมษายน -3 พฤษภาคม 2563 รวม 6  วนั 

(11) ตารางงาน ASA NIGHT หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรูม 2 พฤษภาคม 2563  

 


