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ประกาศสภาสถาปนิก
เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษา บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์-วางกลยุทธ์ที่ตอ่ เนื่องยั่งยืน ของงาน
“สภาสถาปนิก-ACT FORUM” และบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมผ่าน
ระบบดิจิทัล “สภาสถาปนิก’21 – ACT FORUM’21”
โดยวิธีสอบราคา
----------------------------------------------------สภาสถาปนิกมีความประสงค์ จัดให้มีการนำเสนอผลงานและการสอบราคาการจัดจ้างผู้บริหาร
จั ด การงานวางกลยุ ท ธ์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละงานส่ ว นอำนวยการงานประชุ ม นานาชาติ ท างสถาปั ต ยกรรม
งาน ACT FORUM ปี 2021 ด้วยวิธีสอบราคา
ความเป็นมา
ตามนโยบายของทางสภาสถาปนิกที่ต้องการกระจายเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการ
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขาโดยส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่ประชาชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของสภาสถาปนิกที่ จะปรากฏทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยด้วย สภาสถาปนิกจึงได้เริ่มจัดทำกิจกรรม “ACT FORUM” ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบายที่กล่าวถึง
โดย“ACT FORUM” คื อ งานประชุ ม นานาชาติ ท างสถาปั ต ยกรรมและงานแสดงเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก (Architecture)
สถาปั ต ยกรรมผั ง เมื อ ง ( Urban Architecture) ภู ม ิ ส ถาปั ต ยกรรม (Landscape Architecture) และ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (Interior Architecture) และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 นี้
ทางสภาสถาปนิกจึงมีดำริในการจัดงาน ACT FORUM 21 โดยมีความต้องการให้มีเชื่อมโยง ดังที่ได้ริเริ่มดำเนินการ
มาแล้วทั้ง 2 ปี
ปี พ.ศ. 2562 - ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2563 – สถาปนิกปันสุข
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ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อตอบสนองต่อ พลวัตของสังคมที่โดนขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว รุนแรง ในปี 2564
ที่จะช่วยให้ทั้งนักวิชาชีพ - นักวิชาการทางด้านงานสถาปัตยกรรม สามารถรองรับต่อความคาดหวังของสังคมได้
อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขาในภาคส่วนการปฏิบัติวิชาชีพต่อเนื่องและ
ครอบคุลมทุกส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้ส ามารถก้าวทันนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่
ประกอบการให้บริการวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อช่วยเหลือเผยแพร่ทางวิชาการของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขาวิชาชี พเข้าถึง
และใกล้ชิดประชาชนโดยทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมภาพรวมอัตลักษณ์และบทบาทของสภาสถาปนิกทั้งต่อสมาชิกและประชาชนองค์กร
ทั่วไปที่ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 ปี
และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
2. มีทุนจดทะเบียนที่ได้รับชําระแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศ
ไทยและประกอบการค้าต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับย้อนหลังก่อนวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์
ของการประกอบกิจการตรงกับความต้องการของการนําเสนองานในครั้งนี้
3. ต้องไม่เคยมีประวัติทิ้งงานของทางราชการ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือไม่เคยถูกบริษัทแจ้งบอก
เลิกสัญญาเนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา
4. ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมเสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการคัดเลือกในครั้งนี้
5. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเคยมีผลงานการบริหารจัดสรร - คัดเลือกสื่อดิจิทลั เพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กร และ/หรือผลงานการบริหารจัดงานสัมมนาในระดับนานาชาติ ผ่านสื่อดิจิทัล ให้กับหน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งมี มูลค่างานไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท โดยทั้งนี้ขอบเขตการบริการต้องไม่
น้อยกว่าขอบเขตงานนี้
6. มีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย รายการแสดงบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นเสนอราคา
7. มีสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร
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8. มีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามเสนอราคาแทน โดยแนบเอกสารหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
การยื่นนำเสนอผลงาน
ในวันสอบราคาผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำเสนอผลงานจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น ประกอบด้วย
1. นำเสนอแนวคิด ในชื่อย่อยของงานและธีมภาพรวมของ งาน ACT Forum ปี 2021 ที่สื่อถึง
ภาพองค์กรสภาสถาปนิก และมีความสอดคล้องกับรูปแบบงานที่จะเกิดขึ้นผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมด
2. นำเสนอแนวคิด สื่อกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน ACT Forum ปี 2021 รวมถึงการนำเสนอรายชื่อ
Speaker ที่เป็นยอมรับ-เป็นปัจจุบันอยู่ในกระแสที่สนใจเข้ากับกลุ่มเป้าหมายของสภาสถาปนิ กและธีมงานตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหาในงาน ACT Forum
3. นำเสนอ กลยุ ท ธ์ ก ารดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ง าน ACT Forum ปี 2021 ที ่ จ ะเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถตรวจสอบวัดผลได้
4. นำเสนอ แนวทางการจัดหาผู้ส นับสนุนงาน ACT Forum ปี 2021 รวมถึงการวางกรอบ
ผลตอบแทนต่อผู้สนับสนุนงานที่เหมาะสม
5. นำเสนอแผนงานการดำเนินการที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้
กำหนดนำเสนอผลงานและยื ่ น ซองสอบราคา วั น ที ่ 18 มิ ถ ุ น ายน 2564 เวลา 14.00 น.
และพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้อง 201
อาคารสำนักงานสภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามทางโทรศัพท์ 02-318-2112 ต่อ 124
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
พลอากาศตรี หม่อมหลวง
(ประกิตติ เกษมสันต์)
นายกสภาสถาปนิก

