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ร่างขอบเขตของงานจ้าง (Term Of Reference : TOR) 
สำหรับการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) (ครั้งที่ 2) 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

1. ความเป็นมา 
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

ผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งต้อง
อาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใน
อนาคต ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันมีความผันผวนสูง อันเกิดจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดเกิดใหม่ ทำให้ความต้องการและวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ความต้องการด้านสินค้า และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนมาก 
และมีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย นับได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเป็นศูนย์กลาง
สินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา
ขีดความสามารถผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าภาค
การเกษตร และสินค้าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดดิจิทัล 
และเพ่ิมช่องทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้งในและต่างประเทศ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม 
ให้สามารถเข้าสู่ตลาดดิจิทัล รวมทั้งออกสู่ตลาดสากลได้ 

2.2 เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคเกษตร และสินค้า
อุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
3. เป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, อ่างทอง, ลพบุรี, สระบุรี และสิงห์บุรี) ที่มีศักยภาพและความพร้อม
ในการส่งออก  

 
4. วิธีดำเนินงาน 
 จัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e - bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 
THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2565 (ไม่รวมการเตรียมงานและรื้อถอน)  
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6. วงเงินในการจัดจ้าง 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการจ้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 
1,968,800 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
7. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื ่องจากเป็นผู ้ท ี ่ ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบที ่ร ัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
7.8 ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ย ื ่นข้อเสนอรายอื ่นที ่เข ้ายื ่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

7.10 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ เสนอราคาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยแสดงเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผลงาน และสำเนา
สัญญาจ้าง โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงาน 
และสำเนาสัญญาที่เป็นผลงานเดียวกัน 
 
8. ขอบเขตการดำเนินงาน 

8.1 งานประสานพื้นที่ 
ผู้รับจ้างจะต้องประสานผู้จัดงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” 

เพื่อชำระค่าพื้นที่บริเวณ Prime Area จำนวนไม่น้อยกว่า 14 คูหา (ขนาดไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร) และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบด้วย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ขัดข้องของระบบ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ทั้งปวง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่จัดงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาการจัดงาน ครอบคลุมตั้งแต่วันจัดเตรียมพื้นที่ 
วันแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงวันรื้อถอน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข/ข้อกำหนดของผู้จัดงาน และ
สถานที่จัดงานอย่างเคร่งครัด 
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8.2 งานออกแบบพื้นที่ ผังบริเวณงาน และการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
8.2.1 ออกแบบพื้นที่ในรูปแบบ Pavilion ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยออกแบบโครงสร้างให้มีความสวยงาม เน้นความทันสมัย ขนาด 126 ตารางเมตร 
(กว้าง 6 เมตร และยาว 21 เมตร) โดยออกแบบให้มีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี รวมถึงวางผังบริเวณงาน (Lay Out) ให้สอดคล้องกับพื้นที่ให้มี
ความสะดวกต่อการใช้งาน โดยนำเสนอแบบผังพ้ืนที่การจัดแสดง (Floor Plan) รายละเอียดการออกแบบตกแต่งคูหา
ประชาสัมพันธ์ และรูปแบบการจัดงานทั้งหมดในลักษณะสามมิติ ให้มีภาพมุมมองที่ชัดเจนเสมือนจริง  ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินงาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ว่าจ้าง ซึ่งในพื้นที่ต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ 

(1) พ้ืนทีก่ารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 
(2) พ้ืนทีก่ารเจรจาธุรกิจ 
(3) พ้ืนที ่Display แสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
(4) พ้ืนทีก่ารสาธิตการปรุงอาหาร 
(5) พ้ืนที่จุดประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก 
(6) พ้ืนทีห่้องเก็บของและอุปกรณ์ใช้สอย 

8.2.2 จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) สำหรับการจัดงานโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินงาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ว่าจ้าง 

8.3 งานก่อสร้าง ติดตั้ง ตกแต่งพื้นที่ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง และตกแต่งพ้ืนที่ตามข้อ 8.2.1 รายละเอียด ดังนี้ 

8.3.1 จัดให้มีการปูพื้นบริเวณการจัดงาน โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานที่จัดงานหรือ
ตามความเหมาะสม โดยวัสดุที่ใช้จะต้องมีสภาพสวยงามไม่ทรุดโทรม และสอดคล้องตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้คงไว้ตลอดการจัดงาน 

8.3.2 จัดทำโครงสร้างและตกแต่งพ้ืนที่ในรูปแบบ Pavilion ตามข้อ 8.2.1 
8.3.3 จัดให้มีป้ายชื่อ “Taste of The Upper Central” หรืออื่นๆ ตามที่ผู ้ว่าจ้างกำหนด 

โดยแสดงบนโครงสร้างอย่างโดดเด่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
8.3.4 ออกแบบและติดตั้งระบบแสงในพื้นที่ให้มีความสวยงามและสมบูรณ์ 
8.3.5 จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 

12 ราย โดยพื้นที่ของผู้ประกอบการแต่ละราย ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
(1) ออกแบบและจัดทำเคาท์เตอร์ หรือโต๊ะ หรือชั้นวาง สำหรับจัดวางสินค้าให้มี

ความสวยงาม โดยต้องมีพ้ืนที่สำหรับเก็บของและล็อคได้ จำนวน 1 ตัว 
(2) เก้าอ้ีนั่งสำหรับผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ตัว 
(3) ออกแบบและจัดทำป้ายชื่อร้านผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ป้าย 
(4) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 1 จุด  

8.3.6 จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 จุด โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้  
(1) โต๊ะสำหรับเจรจาธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
(2) เก้าอ้ีสำหรับเจรจาธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 8 ตัว 
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8.3.7 จัดให้มีจุด Display สำหรับจัดแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยให้
สอดคล้องกับรูปแบบ (Theme) ของงาน โดยออกแบบ ตกแต่งพื้นที่บริเวณจัด Display ให้สวยงาม พร้อมทั้งจัดหา
สินค้าสำหรับ Display ตามความเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 

8.3.8 ออกแบบ จัดทำพื้นที่สำหรับการสาธิตการปรุงอาหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
พร้อมจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้  

(1) โต๊ะ หรือเคาท์เตอร์สำหรับการสาธิตการปรุงอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ตัว 
(2) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
(3) เตาไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(4) เตาไมโครเวฟ ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(5) หม้อหุงข้าว ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(6) อุปกรณเ์ครื่องครัวสำหรับใช้ในการประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
(7) เครื่องปรุงรสสำหรับใช้ในการปรุงอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
(8) ถังขยะ ไม่น้อยกว่า 1 ใบ 
(9) ภาชนะสำหรับบรรจุตัวอย่างอาหาร แบบมีฝาปิด พร้อมช้อนซ้อม ชนิดใช้แล้วทิ้ง 

เพ่ือใช้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดให้เพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
(10) วัตถุดิบสำหรับใช้ในการสาธิตการปรุงอาหาร โดยจัดให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
(11) ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม ไม่น้อยกว่า 20 ชุด  
(12) ถุงมือสำหรับใช้ประกอบอาหารชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1 แพ็ค (แพ็ค 100 ชิ้น) 

8.3.9 ออกแบบ จัดทำพ้ืนที่ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับจุดให้บริการประชาสัมพันธ์
และอำนวยความสะดวก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) โต๊ะ หรือ เคาท์เตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ตัว 
(2) คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(3) เครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(4) กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 5 รีม 
(5) อุปกรณ์เครื่องเขียน ไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
(6) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 1 จุด 

8.3.10 จัดพื้นที่สำหรับห้องเก็บของและอุปกรณ์ใช้สอย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด โดยต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ 

(1) เครื่องทำน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(2) ตู้เย็น ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(3) ชั้นวางของ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
(4) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
(5) น้ำดื่มแบบขวด โดยจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
(6) อ่างล้างภาชนะ และติดตั้งระบบน้ำให้พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 จุด 
(7) อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สำหรับล้างภาชนะ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
(8) ถังขยะ ไม่น้อยกว่า 1 ใบ 
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8.4 งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
8.4.1 ออกแบบและจัดทำ Catalog สินค้าและรายละเอียดการติดต่อของผู้ประกอบการที่

เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยจัดทำรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ราย และจัดทำใน
รูปแบบรูปเล่มพิมพ์สี จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชุด  

8.4.2 จัดทำ Catalog ในรูปแบบที่สามารถดูได้ผ่านระบบ Online (E-Catalog)  
8.4.3 ออกแบบรูปภาพเพื ่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้มีความสวยงาม เพื ่อใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 รูป  
8.4.4 จัดทำของที่ระลึกสำหรับประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย รายละเอียดดังนี้ 

(1) กระบอกน้ำพลาสติก พร้อมสกรีนข้อความ Taste of The Upper Central หรือ
ข้อความอ่ืนตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และรูปภาพ QR Code E-Catalog ตามข้อ 8.4.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น 

(2) กระเป๋าผ้าแบบพับเก็บได้ พร้อมสกรีนข้อความ Taste of The Upper Central 
หรือข้อความอ่ืนตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และรูปภาพ QR Code E-Catalog ตามข้อ 8.4.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น 

(3) พัดพลาสติก พร้อมสกรีนข้อความ Taste of The Upper Central หรือข้อความ
อ่ืนตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และรูปภาพ QR Code E-Catalog ตามข้อ 8.4.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น 

8.4.5 จัดหาพิธ ีกรที ่สามารถสื ่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื ่อดำเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้า สาธิตการปรุงอาหาร ประจำอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดงาน และตลอด
ระยะเวลาการจัดงานทุกวัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

8.4.6 จัดหาเชฟ/Food Blogger หรือ Influencer จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คนต่อวัน ที ่มี
ชื่อเสียงด้านอาหาร และมีผู้ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Facebook, YouTube, 
Instagram, Tiktok เป็นต้น ช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่น้อยกว่า 80,000 คน เพื่อสาธิตการปรุงอาหารให้แก่ผู้เข้า
เยี่ยมชม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 วัน  

8.4.7 จัดให้มีการ Live Streaming ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง ดังนี้ 
(1) Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกวัน ระยะเวลาในการ 

Live Streaming ไม่น้อยกว่า 30 นาที/วัน 
(2) สื ่อ/เชฟ/Food Blogger/Influencer ที ่ม ีช ื ่อเส ียงด้านอาหาร บนสื ่อส ังคม

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Facebook, YouTube, Instagram, Tiktok เป็นต้น ช่องทางใดช่องทางหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 
1 สื่อ/วัน โดยต้องมีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 80,000 คน ระยะเวลาในการ Live Streaming ไม่น้อยกว่า 30 นาที/วัน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 วัน  

ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในการจัดงานแต่ละครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนดำเนินการ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าลิขสิทธิ์ รูปภาพ เวกเตอร์ (Vector) แบบอักษร (Font) รวมถึงงาน
ออกแบบชิ้นงานหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างได้ทำการออกแบบและผลิต 

8.5 งานอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ 
8.5.1 จัดให้มีกิจกรรมการตัดริบบิ้น พร้อมชุดดอกไม้ประกอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
8.5.2 จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเจรจาการค้า ประสานงาน และให้ข้อมูล

แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน โดยสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ตลอดการจัดงาน 5 วัน 
8.5.3 จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเจรจาการค้า ประสานงาน และให้ข้อมูล

แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน โดยสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาจีน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ตลอดการจัดงาน 5 วัน 
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8.5.4 จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ประกอบการและผู้เจรจาธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 
50 ชุดต่อวัน ตลอดการจัดงาน 5 วัน 

8.5.5 จัดอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ชุดต่อวัน (อาหารกลางวัน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด/วัน และอาหารเย็น จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด/วัน) ตลอดการจัดงาน 5 วัน 

8.5.6 จัดของที่ระลึกสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น 
8.5.7 จัดหาเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
8.5.8 จัดให้มีรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คัน 

พร้อมพนักงานขับรถ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อใช้ในการรับและส่งผู้ประกอบการ จำนวน 5 วัน จากสถานที่
ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ไปยังสถานที่จัดงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเช่ารถ ค่าแรงงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง
พิเศษ และค่าบริการจอดรถยนต์ 

8.5.9 จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ตลอดการจัดงาน 5 วัน 
8.5.10 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid - 19) ดังนี้ 
(1) เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มล. จำนวน

ไม่น้อยกว่า 15 ขวด  
(2) อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
(3) หน้ากากอนามัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 กล่อง (50 ชิ้น) 
(4) กระจังป้องกันใบหน้าชนิดใส (Face Shield) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น 
(5) จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ราย โดยทำการตรวจก่อนเข้างาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 วนั 
(วันแรกของการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง และวันที่ 3 ของการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง)  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการตรวจคัดกรองหาเชื้อทั้งหมด 

8.5.11 จัดให้มีคู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงาน ซึ่งต้องชี้แจงรายละเอียดในการ
เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผังการจัดงาน กฎระเบียบ ที่พักใกล้เคียง สถานที่จอดรถ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ข้อมูลการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในรูปแบบไฟล์ PDF  

8.5.12 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดงาน ได้แก่ อุบัติเหตุ 
ความเสียหายต่อบุคคล สิ่งของ ทรัพย์สิน และสถานที่ทั้งปวง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขัดข้องของระบบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานฯ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมถึงวันติดตั้งและรื้อถอน  
 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างอาจจะจัดทำประกันอุบัติเหตุ หรือประกันกลุ่ม หรือประกันประเภทอ่ืน 
เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น 

8.5.13 ดำเนินการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม พร้อมทำความสะอาดบริเวณ
พื้นที่จัดงานให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งนี้ การเข้าดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง/ตกแต่ง/รื้อถอนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขของสถานที่จัดงาน หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด 
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8.6 งานสรุปผลการดำเนินงาน 
ออกแบบ/จัดพิมพ์/จัดเก็บข้อมูลสถิติ/ประเมินผลแบบสำรวจ และจัดทำรายงานสรุปการ

ประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบรูปเล่ม รายละเอียดดังนี้ 
8.6.1 แบบจัดเก็บยอดจำหน่ายสินค้า (ยอดขาย/ยอดคำสั่งซื้อ Order) จากผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมงานทุกรายเป็นรายวันทุกวันตลอดการจัดงาน  
8.6.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานทุกราย  
8.6.3 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชุด 

 
9. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา/ขั้นตอนการตัดสิน 

9.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามท่ีกำหนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  

9.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จัดให้ มี
ข้อเสนอทางเทคนิค (Proposal) ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม หรือไม่ตรงกับขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ตามข้อ 8 และ
รายละเอียดข้อเสนออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

9.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคา พร้อมด้วยเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ขอบเขตการดำเนินงานตามข้อ 8) เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอ
ราคาภายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเวลาที่กำหนด  

9.4 ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ขอบเขตการดำเนินงาน ตามข้อ 8) 
ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่นำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะดำเนินการสำเร็จได้อย่างไร ผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องนำเสนอรูปแบบและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมโดยละเอียด ประกอบด้วย วิธีบริหารจัดการ 
แผนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินการ รายละเอียดการทำงาน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงจำนวน/เวลา/
สถานที ่หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

9.5 การพิจารณาตัดสินจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลัก และน้ำหนักที่กำหนดดังนี้ 

(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30 
(2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70 

โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้  
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รายการ คะแนน ระดับการให้คะแนน คำชี้แจงระดับการให้คะแนน 

1. ผลงานประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีเสนอราคาจ้าง 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

20 นำเสนอผลงานประเภทเดียวกันกับงาน
ที่เสนอราคาจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 3  
ผลงาน 

ผ ู ้ เสนอราคาต ้องม ีผลงาน
ประเภทเด ียวกันกับงานที่
เสนอราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 980,000 บาท (เก้าแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส ่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื ่นซึ ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
โดยแสดงเอกสารหลักฐาน
เป็นหนังสือร ับรองผลงาน 
และสำเนาสัญญาจ้าง โดย
เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
นับถึงวันยื ่นเสนอราคา โดย
ต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน และสำเนาสัญญาที่
เป็นผลงานเดียวกัน  

15 นำเสนอผลงานประเภทเดียวกันกับงาน
ทีเ่สนอราคาจ้าง จำนวน 2 ผลงาน 

10 นำเสนอผลงานประเภทเดียวกันกับงาน
ที่เสนอราคาจ้าง จำนวน 1 ผลงาน 

2. ผลงานการเข้าร่วมจัด
งานแสดงส ินค ้าอาหาร 
ภายในงาน THAIFEX  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

 

5 นำเสนอผลงานการเข้าร่วมจัดงานแสดง
ส ินค ้ าอาหารภายในงาน  THAIFEX 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 

ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการ
เข้าร ่วมจัดงานแสดงสินค้า
อาหารภายในงาน THAIFEX 
ใ น ว ง เ ง ิ น ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว่ า 
980 ,000 บาท (เก ้าแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยแสดง
เอกสารหลักฐานเป็นหนังสือ
รับรองผลงานจากผู้ว่าจ้าง  

0 ไม่มีการนำเสนอผลงานการเข้าร่วมจัด
งานแสดงส ินค ้ าอาหารภายในงาน 
THAIFEX 
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รายการ คะแนน ระดับการให้คะแนน คำชี้แจงระดับการให้คะแนน 

3 .  จ ั ด ห า เ ช ฟ / Food 
Blogger หรือ Influencer 
ที ่ม ีช ื ่อเส ียงด ้านอาหาร 
และม ีผ ู ้ต ิดตามผ ่านสื่ อ
ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  เ ช่ น 
เ ว ็ บ ไ ซ ต์ , Facebook, 
YouTube ,Instagram, 
Tiktok เป็นต้น ช่องทางใด
ช่องทางหนึ ่งไม่น้อยกว่า 
80,000 คน เพื ่อสาธิต
การปรุงอาหารให้แก่ผู้เข้า
เยี่ยมชม  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

30 น ำ เ ส น อ เ ช ฟ / Food Blogger ห รื อ 
Influencer ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงด ้านอาหาร 
จำนวน 1 คนต่อวัน เพื่อสาธิตการปรุง
อาหารให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 วัน โดยเสนอไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน 

ผ ู ้ เสนอราคาต ้องนำเสนอ
หาเชฟ/Food Blogger หรือ 
Influencer ที่มีชื ่อเสียงด้าน
อ า ห า ร  โ ด ย ใ น เ อ ก ส า ร
ข้อเสนอจะต้องระบุจำนวน
ผู้ติดตามให้ชัดเจน  
 

25 น ำ เ ส น อ เ ช ฟ / Food Blogger ห รื อ 
Influencer ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงด ้านอาหาร 
จำนวน 1 คนต่อวัน เพื่อสาธิตการปรุง
อาหารให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 2 วัน 
โดยเสนอไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน 

20 น ำ เ ส น อ เ ช ฟ / Food Blogger ห รื อ 
Influencer ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงด ้านอาหาร 
จำนวน 1 คนต่อวัน เพื่อสาธิตการปรุง
อาหารให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 1 วัน  

4 .  จ ั ด ใ ห ้ ม ี ก า ร  Live 
Streaming ผ่านสื่อ/เชฟ/
Food Blogger/Influencer 
ที ่มีช ื ่อเสียงด้านอาหาร 
บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เ ว ็ บ ไ ซ ต์ , Facebook, 
YouTube ,Instagram, 
Tiktok เป็นต้น จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 สื่อ/วัน 
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

25 นำเสนอรายชื่อสื่อ/เชฟ/Food Blogger/ 
Influencer ที ่ม ีช ื ่อเส ียงด้านอาหาร 
บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยต้องมีผู้ตดิตาม
ไม่น้อยกว่า 3 แสนคน 

ผ ู ้ เสนอราคาต ้องนำเสนอ
ร า ย ช ื ่ อ ส ื ่ อ / เ ช ฟ / Food 
Blogger/ Influencer ที่มีชื่อเสียง
ด ้ านอาหาร บนส ื ่ อส ั งคม
ออนไลน์  โ ดย ใน เอกสาร
ข้อเสนอจะต้องระบุจำนวน
ผู้ติดตามให้ชัดเจน 

20 นำเสนอรายชื่อสื่อ/เชฟ/Food Blogger/ 
Influencer ที ่ม ีช ื ่อเส ียงด้านอาหาร 
บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยต้องมีผู้ตดิตาม
ไม่น้อยกว่า 2 แสนคน 

15 นำเสนอรายชื่อสื่อ/เชฟ/Food Blogger/ 
Influencer ที ่ม ีช ื ่อเส ียงด้านอาหาร 
บนส ื ่ อส ั งคมออนไลน ์  โดยต ้ อง มี
ผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 80,000 คน 

5. ข้อเสนอพิเศษที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อราชการ  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

20 นำเสนอข้อเสนอพิเศษอื ่น ๆ ที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า 
3 ข้อเสนอ 

ผู ้ เสนอราคา ต ้องนำเสนอ
ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือ 
จากท ี ่ ผ ู ้ ว ่ าจ ้ างกำหนดใน
ขอบเขตการดำเนินงาน โดย
แยกหัวข้อนำเสนอให้ชัดเจน 
ซ ึ ่งข ้อเสนอดังกล ่าว ไม ่ได้
หมายรวมถ ึง รายการและ
จำนวนที่ได้นำเสนอมาในข้อ 
9.5 (2) รายการที่ 1 - 4  

15 นำเสนอข้อเสนอพิเศษอื ่น ๆ ที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อราชการ จำนวน 2 ข้อเสนอ 

10 นำเสนอข้อเสนอพิเศษอื ่น ๆ ที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อราชการ จำนวน 1 ข้อเสนอ 

0 ไม่มีการนำเสนอข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อราชการ 
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 หมายเหตุ : กรณีที่ผู ้เสนอราคาเสนอรายละเอียดงานในเกณฑ์คะแนนข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรายละเอียดที่สอดคล้องกับระดับการให้คะแนน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้คะแนน
เท่ากับระดับคะแนนต่ำสุด ของเกณฑ์คะแนนข้อนั้น ๆ   

9.6 ผลการตัดสินตามเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม 9.5 ถือเป็นที่สิ้นสุด  

9.7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด 
รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

9.8 ผู้เสนอราคาจะต้องพร้อมเข้านำเสนอหรือชี้แจงแผนงานโดยละเอียดได้ทันที ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
10. ข้อสงวนสิทธิอื่น ๆ 

10.1 กรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ทีไ่ม่สามารถแสดงหลักฐานการเช่าสถานที่จัดงาน ตามสถานที่
ที ่ย ื ่นข้อเสนอมาประกอบการทำสัญญาจ้าง และไม่ได้แจ้งเปลี ่ยนแปลงสถานที ่จ ัดงาน จากที ่ผ ู ้ว ่าจ้างกำหนด 
คณะกรรมการ ฯ หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเช่าสถานที่จัดงาน ประกอบการทำสัญญา 
ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ฯ กำหนด คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ และเลื่อนผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนลำดับ
ถัดไป เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ฯ โดยถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

10.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาจ้างและการดำเนินโครงการ  
จะดำเนินการได้ต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลงและสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชน หรือ
ตามท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นสมควร 
 
11. การส่งมอบงาน 
 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินการจัดงาน ภายใน 1๐ วันทำการ นับถัดจากวันจัดงานเสร็จสิ้น 
โดยรายงานผลการจัดงาน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

11.1 จัดทำรูปเล่มการส่งมอบงานตามขอบเขตการดำเนินงานจ้างข้อ 8 โดยแสดงรูปภาพและ
เอกสารหลักฐานประกอบตามรายละเอียดงานจ้าง รวมทั้งเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม เช่น สำเนาใบเสร็จค่า
สาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียม หรือค่าดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน หรือเอกสารอื่น ๆ จัดทำเป็นรูปเล่ม 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด)  

11.2 จัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผล ตามแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจการจัดงานของ
ผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด) 

11.3 บันทึกข้อมูลวิดีโอและภาพในรูปแบบซอฟท์ไฟล์ของการจัดงาน บรรจุใน External Hard Disk 
จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วยรายการข้อมูล ดังนี้ 
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(นางสาวอัญเชิญ  โอภาพันธ์) 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
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......................................... 
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นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
กรรมการ 

......................................... 
(นางสาววรรณา  ปิตุรักษพ์งษา) 

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

(1) ไฟล์ภาพถ่ายการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมงาน ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน  

(2) ไฟล์ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดงาน นิทรรศการ การเจรจาธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ในแต่ละวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน  

(3) ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมงาน 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน  

(4) ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดงาน นิทรรศการ การเจรจาธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริม
การขาย ในแต่ละวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

(5) ไฟล์ Catalog สินค้าและรายละเอียดการติดต่อของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงและ
จำหน่ายสินค้า ในข้อ 8.4.2 

(6) ไฟล์รูปภาพประชาสัมพันธ์ ตามข้อ 8.4.3 
(7) ไฟล์บันทึกวิดีโอย้อนหลังการ Live Streaming ตามข้อ 8.4.7  
(8) ไฟล์คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงาน  

 
12. การจ่ายเงินค่าจ้าง 
 การชำระเงินจะชำระ 1 งวด โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจา้ง
ได้ดำเนินการตามสัญญาและขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR) ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว 
 
13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หน่วยงานรับผิดชอบ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 
0 3533 6525 
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......................................... 
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นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
กรรมการ 

......................................... 
(นางสาววรรณา  ปิตุรักษพ์งษา) 

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
สำหรับการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) (ครั้งที่ 2) 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

ราคา/หน่วย 
รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

1 งานประสานพื้นที่       

  

ผ ู ้ร ับจ ้างจะต ้องประสานผ ู ้จ ัดงาน 
THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 
“The Hybrid Edition” เพื ่อชำระค่า
พื ้นที ่บริเวณ Prime Area จำนวนไม่
น้อยกว่า 14 คูหา (ขนาดไม่น้อยกว่า 
126 ตารางเมตร) และร ับผ ิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมด 
ประกอบด้วย ค ่ากระแสไฟฟ้า ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ขัดข้องของระบบ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับอุบ ัต ิ เหตุ หรือความเสียหายต่อ
บุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ทั้งปวง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้
พื้นที่จัดงานดังกล่าวตลอดระยะเวลา
การจ ัดงาน  ครอบคล ุมต ั ้ งแต ่ วั น
จัดเตรียมพื้นที่ วันแสดงและจำหน่าย
สินค้า รวมถึงวันรื้อถอน โดยต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์/เงื ่อนไข/ข้อกำหนด
ของผู้จัดงาน และสถานที่จัดงานอย่าง
เคร่งครัด 

1 งาน   

2 งานออกแบบพื ้นที่ ผังบริเวณงาน 
และการจัดทำแผนการดำเนินงาน  

      

2.1 "ออกแบบพื้นที่ในรูปแบบ Pavilion ที่
แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความ
โดดเด ่นของกลุ ่มจ ังหว ัดภาคกลาง
ตอนบน โดยออกแบบโครงสร้างให้มี
ความสวยงาม เน้นความทันสมัย ขนาด 
126 ตารางเมตร (กว้าง 6 เมตร และ
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นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

ราคา/หน่วย 
รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

ยาว 21 เมตร) โดยออกแบบให้มีตรา
ส ัญล ักษณ ์ของกระทรวงพาณ ิชย์  
จ ังหวัดพระนครศร ีอย ุธยา ชัยนาท 
อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี 
รวมถึงวางผังบริเวณงาน (Lay Out) ให้
สอดคล้องกับพื้นที่ให้มีความสะดวกต่อ
การใช้งาน โดยนำเสนอแบบผังพื้นที่
การจัดแสดง (Floor Plan) รายละเอียด
การออกแบบตกแต่งคูหาประชาสัมพันธ์ 
และร ูปแบบการจ ัดงานทั ้ งหมดใน
ลักษณะสามมิต ิ ให้ม ีภาพมุมมองที่
ช ัดเจนเสมือนจริง ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวร ั ส โคโรนา 2019 (Covid - 19) 
โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
เห็นชอบก่อนดำเนินงาน และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
ผู้ว่าจ้าง ซึ่งในพื้นที่ต้องมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 
(1) พ้ืนที่การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 
(2) พ้ืนที่การเจรจาธุรกิจ 
(3) พ้ืนที่ Display แสดงสินค้าของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 
(4) พ้ืนที่การสาธิตการปรุงอาหาร 
(5) พื้นที่จุดประชาสัมพันธ์และอำนวย
ความสะดวก 
(6) พ้ืนที่ห้องเก็บของและอุปกรณ์ใช้สอย 

2.2 จ ัดทำแผนการดำเน ินงาน  (Action 
Plan) สำหรับการจัดงานโดยละเอียด 
เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน
ดำเนินงาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของผู้ว่าจ้าง 

1 งาน   
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กรรมการ 
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นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
กรรมการ 

......................................... 
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นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

ราคา/หน่วย 
รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

3 งานก่อสร้าง ติดตั้ง ตกแต่งพื้นที่ และ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 

      

  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง 
แ ล ะต ก แ ต ่ ง พ ื ้ น ท ี ่ ต า ม ข ้ อ  2.1 
รายละเอียด ดังนี้ 

      

3.1 จัดให้มีการปูพ้ืนบริเวณการจัดงาน โดย
ให้เป็นไปตามเงื ่อนไขของสถานที่จัด
งานหรือตามความเหมาะสม โดยวัสดุที่
ใช้จะต้องมีสภาพสวยงามไม่ทรุดโทรม 
และสอดคล้องตามมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ให้คงไว้ตลอดการจัดงาน 

1 งาน   

3.2 จัดทำโครงสร้างและตกแต่งพื ้นที ่ใน
รูปแบบ Pavilion ตามข้อ 2.1 

1 งาน   

3.3 จัดให้มีป้ายชื่อ “Taste of The Upper 
Central” หรืออื ่นๆ ตามที ่ผ ู ้ว ่าจ ้าง
กำหนด โดยแสดงบนโครงสร้างอย่าง
โดดเด่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 

1 จุด   

3.4 ออกแบบและติดตั้งระบบแสงในพื้นที่
ให้มีความสวยงามและสมบูรณ์ 

1 งาน   

3.5 จัดให ้ม ีพ ื ้นที ่สำหร ับการแสดงและ
จำหน่ายส ินค ้าของผ ู ้ประกอบการ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ราย โดยพื้นที่
ของผู ้ประกอบการแต่ละราย ต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ 

      

  (1) ออกแบบและจัดทำเคาท์เตอร์ หรือ
โต๊ะ หรือชั้นวาง สำหรับจัดวางสินค้าให้
มีความสวยงาม โดยต้องมีพื้นที่สำหรับ
เก็บของและล็อคได้ จำนวน 1 ตัว 

12 ตัว   

  (2) เก ้าอ ี ้น ั ่งสำหร ับผ ู ้ประกอบการ 
จำนวน 1 ตัว 

12 ตัว   
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นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 

กรรมการ 

......................................... 
(นายชูตระกูล  บุญมาวงค์) 

นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
กรรมการ 

......................................... 
(นางสาววรรณา  ปิตุรักษพ์งษา) 

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

ราคา/หน่วย 
รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

  (3) ออกแบบและจัดทำป้ายชื ่อร้าน
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ป้าย 

12 ป้าย   

  (4) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 1 จุด  12 จุด   
3.6 จัดให้มีพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ ไม่

น้อยกว่า 1 จุด โดยต้องมีองค์ประกอบ
ดังนี้  

      

  (1) โต๊ะสำหรับเจรจาธุรกิจ จำนวน 2 
ตัว 

2 ตัว   

  (2) เก้าอี้สำหรับเจรจาธุรกิจ จำนวน 8 
ตัว 

8 ตัว   

3.7 จัดให้มีจุด Display สำหรับจัดแสดง
ส ินค ้ าของกล ุ ่ มจ ั งหว ัดภาคกลาง
ตอนบน โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบ 
(Theme) ของ ง าน  โ ดยออก แ บ บ 
ตกแต่งพื ้นที ่บร ิเวณจัด Display ให้
สวยงาม พร้อมทั้งจัดหาสินค้าสำหรับ 
Display ตามความเหมาะสม จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 จุด 

1 จุด   

3.8 ออกแบบ จัดทำพื ้นที ่ และจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก สำหรับการสาธิต
การปรุงอาหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
จุด โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้  

      

  (1) โต๊ะ หรือเคาท์เตอร์สำหรับการ
สาธิตการปรุงอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ตัว 

1 ตัว   

  (2) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 2 จุด 2 จุด   
  (3) เตาไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 1 เครื่อง   
  (4) เตาไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง   
  (5) หม้อหุงข้าว ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 1 เครื่อง   
  (6) อุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับใช้ในการ

ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
1 ชุด   

  (7) เครื่องปรุงรสสำหรับใช้ในการปรุง
อาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

1 ชุด   
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นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 

กรรมการ 

......................................... 
(นายชูตระกูล  บุญมาวงค์) 

นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
กรรมการ 

......................................... 
(นางสาววรรณา  ปิตุรักษพ์งษา) 

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

ราคา/หน่วย 
รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

  (8) ถังขยะ ไม่น้อยกว่า 1 ใบ 1 ใบ   
  (9) ถ้วย จาน ช้อน ซ้อม แบบใช้แล้ว

ทิ้ง สำหรับบรรจุอาหาร เพื่อแจกให้แก่
ผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

1 งาน   

  (10) วัตถุดิบสำหรับใช้ในการสาธิตการ
ปรุงอาหาร โดยจัดให้เพียงพอต่อการใช้
งาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

1 งาน   

  (11) ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม ไม่
น้อยกว่า 20 ชุด  

20 ชุด   

  (12) ถุงมือสำหรับใช้ประกอบอาหาร
ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1 แพ็ค (แพ็ค 
100 ชิ้น) 

1 แพ็ค   

3.9 ออกแบบ จัดทำพื ้นที ่ และจัดหาสิ่ง
อ ำนวยความสะดวก  สำหร ั บจุ ด
ให้บริการประชาสัมพันธ์และอำนวย
ความสะดวก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

      

  (1) โต๊ะ หรือ เคาท์เตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 
ตัว 

1 ตัว   

  (2) คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 1 เครื่อง   
  (3) เครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ไม่น้อย

กว่า 1 เครื่อง 
1 เครื่อง   

  (4) กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 5 รีม 5 รีม   
  (5) อุปกรณ์เครื่องเขียน ไม่น้อยกว่า 1 

ชุด  
1 ชุด   

  (6) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 1 จุด 1 จุด   
3.10 จ ัดพ ื ้นท ี ่สำหร ับห ้องเก ็บของและ

อุปกรณ์ใช้สอย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
จุด โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

      

  (1) เครื ่องทำน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 1 
เครื่อง 

1 เครื่อง   
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นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
กรรมการ 

......................................... 
(นางสาววรรณา  ปิตุรักษพ์งษา) 

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

ราคา/หน่วย 
รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

  (2) ตู้เย็น ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 1 เครื่อง   
  (3) ชั้นวางของ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 1 ชุด   
  (4) ปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 2 จุด 2 จุด   
  (5) น ้ำด ื ่ มแบบขวด  โดยจ ัดหาให้

เพียงพอต่อการใช้งานตลอดระยะเวลา
การจัดงาน 

1 งาน   

  (6) อ่างล้างภาชนะ และติดตั้งระบบน้ำ
ให้พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 จุด 

1 จุด   

  (7) อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สำหรับล้าง
ภาชนะ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

1 ชุด   

  (8) ถังขยะ ไม่น้อยกว่า 1 ใบ 1 ใบ   
4 งานประชาส ัมพ ันธ ์และก ิจกรรม

ส่งเสริมการขาย 
      

4.1 ออกแบบและจัดทำ Catalog สินค้าและ
รายละเอียดการติดต่อ ของผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า โดย
จัดทำรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ราย และจัดทำ
ในรูปแบบรูปเล่มพิมพ์สี จำนวนไม่น้อย
กว่า 500 ชุด  

500 ชุด   

4.2 จัดทำ Catalog ในรูปแบบที่สามารถดู
ได้ผ่านระบบ Online (E-Catalog)  

1 งาน   

4.3 ออกแบบร ู ปภาพ เพ ื ่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ให้มีความสวยงาม เพ่ือ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 รูป  

1 รูป   

4.4 จัดทำของที่ระลึกสำหรับประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขาย รายละเอียดดังนี้ 
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นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
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ประธานกรรมการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
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จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

  (1) กระบอกน้ำพลาสติก พร้อมสกรีน
ข้อความ Taste of The Upper Central 
หรือข้อความอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
และรูปภาพ QR Code E-Catalog ตาม
ข้อ 8.4.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น 

100 ชิ้น   

  (2) กระเป๋าผ้าแบบพับเก็บได้ พร้อม
สกรีนข้อความ Taste of The Upper 
Central หรือข้อความอ่ืนตามที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนด และร ูปภาพ QR Code E-
Catalog ตามข้อ 4.2 จำนวนไม่น้อย
กว่า 200 ชิ้น 

200 ชิ้น   

  (3) พัดพลาสติก พร้อมสกรีนข้อความ 
Taste of The Upper Central หรื อ
ข้อความอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และ
รูปภาพ QR Code E-Catalog ตามข้อ 
8.4.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น 

300 ชิ้น   

4.5 จัดหาพิธีกรที่สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อดำเนินกิจกรรม
ประชาส ัมพ ันธ ์  ส ่ ง เสร ิมการขาย 
แนะนำสินค้า สาธิตการปรุงอาหาร 
ประจำอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดงาน และ
ตลอดระยะเวลาการจ ัดงานทุกวัน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

1 คน   

4.6 จ ั ด ห า เ ช ฟ / Food Blogger ห รื อ 
Influencer จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
ต่อวัน ที่มีชื ่อเสียงด้านอาหาร และมี
ผู้ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนสื่อ
ส ั ง ค ม ออน ไ ล น ์  เ ช ่ น  เ ว ็ บ ไ ซ ต์ , 
Facebook, YouTube, Instagram, 
Tiktok เป็นต้น ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 80,000 คน เพื ่อสาธิต
การปรุงอาหารให้แก่ผ ู ้ เข ้าเย ี ่ยมชม 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 วัน  

1 วัน   
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4.7 จัดให้มีการ Live Streaming ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง ดังนี้ 

      

  (1) Facebook สำน ั กงานพาณ ิ ชย์
จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา ท ุกวัน 
ระยะเวลาในการ Live Streaming ไม่
น้อยกว่า 30 นาที/วัน 

5 วัน   

  (2) สื่อ/เชฟ/Food Blogger/Influencer 
ที่มีชื ่อเสียงด้านอาหาร บนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช ่น เว ็บไซต์ , Facebook, 
YouTube, Instagram, Tiktok เป็นต้น 
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งจำนวนไม่น้อย
กว่า 1 สื่อ/วัน โดยต้องมีผู ้ติดตามไม่
น้อยกว่า 80,000 คน ระยะเวลาใน
การ Live Streaming ไม่น้อยกว่า 30 
นาที/วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 วัน  

1 วัน   

  ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบใน
การจัดงานแต่ละครั ้งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ 
และผ ู ้ ร ั บจ ้ า งจะต ้องร ั บผ ิดชอบ
ค่าลิขสิทธิ์ รูปภาพ เวกเตอร์ (Vector) 
แบบอักษร (Font) รวมถึงงานออกแบบ
ชิ้นงานหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างได้
ทำการออกแบบและผลิต 

      

5 งานอำนวยความสะดวกและการ
บริหารจัดการ 

      

5.1 จัดให้มีกิจกรรมการตัดริบบิ้น พร้อมชุด
ดอกไม้ประกอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

1 ครั้ง   

5.2 จ ัดหาเจ ้าหน ้าท ี ่ เพ ื ่ออำนวยความ
ส ะ ด ว ก ด ้ า น ก า ร เ จ ร จ า ก า ร ค้ า 
ประสานงาน และให้ข้อมูลแก่ผู้เข้ารว่ม
ชมงาน โดยสามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 
2 คน ตลอดการจัดงาน 5 วัน 

2 คน   
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5.3 จ ัดหาเจ ้าหน ้าท ี ่ เพ ื ่ออำนวยความ
ส ะ ด ว ก ด ้ า น ก า ร เ จ ร จ า ก า ร ค้ า 
ประสานงาน และให้ข้อมูลแก่ผู้เข้ารว่ม
ชมงาน โดยสามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาจีน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
ตลอดการจัดงาน 5 วัน 

5 วัน   

5.4 จัดอาหารว่างและเครื ่องดื ่มสำหรับ
ผู้ ประกอบการและผ ู ้ เจรจาธ ุ รกิ จ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชุดต่อวัน ตลอด
การจัดงาน 5 วัน 

250 ชุด   

5.5 จ ัดอาหารสำหร ับผ ู ้ประกอบการ 
จำนวนไม ่น ้อยกว ่ า  40 ช ุดต ่อวัน 
(อาหารกลางวัน จำนวนไม่น้อยกว่า 
20 ชุด/วัน และอาหารเย็น จำนวนไม่
น้อยกว่า 20 ชุด/วัน) ตลอดการจัดงาน 
5 วัน 

200 ชุด   

5.6 จัดของที่ระลึกสำหรับผู้บริหารระดับสูง 
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น 

10 ชิ้น   

5.7 จัดหาเคร ื ่องขยายเส ียงแบบพกพา 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 

3 เครื่อง   

5.8 จ ัดให ้ม ีรถยนต ์โดยสารส ่วนบุคคล 
ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั ่ง จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพ่ือใช้ในการ
รับและส่งผู้ประกอบการ จำนวน 5 วัน 
จากสถานที ่ที ่ผ ู ้ว ่าจ้างกำหนด ไปยัง
สถานที ่จ ัดงาน โดยผู ้ร ับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบค่าเช่ารถ ค่าแรงงาน ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และ
ค่าบริการจอดรถยนต์ 

1 งาน   

5.9 จ ัดให ้ม ีพน ักงานทำความสะอาด 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ตลอดการจัด
งาน 5 วัน 

5 วัน   
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5.10 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19) ดังนี้ 

      

  (1) เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความ
สะอาดมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มล. 
จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ขวด  

15 ขวด   

  (2) อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 

1 เครื่อง   

  (3) หน้ากากอนามัย จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 กล่อง (50 ชิ้น) 

1 กล่อง   

  (4) กระจ ั งป ้องก ันใบหน ้าชน ิดใส 
(Face Shield) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 
ชิ้น 

50 ชิ้น   

  (5) จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ 
Covid-19 ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า
และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ราย โดยทำการ
ตรวจก่อนเข้างาน จำนวนไม่น้อยกว่า 
2 วัน (วันแรกของการจัดงาน จำนวน 
1 ครั ้ง และวันที ่ 3 ของการจัดงาน 
จำนวน 1 ครั ้ง) ซึ ่งผ ู ้ร ับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อทั้งหมด 

1 งาน   

5.11 จัดให้มีคู ่มือสำหรับผู้ประกอบการใน
การ เ ข ้ า ร ่ ว ม ง าน  ซ ึ ่ ง ต ้ อ งช ี ้ แ จ ง
รายละเอียดในการเข้าร่วมงาน ได้แก่ 
ผ ั งการจ ัดงาน กฎระเบ ียบ  ท ี ่ พัก
ใกล้เคียง สถานที่จอดรถ ข้อปฏิบัติตา่ง 
ๆ  ข ้ อม ู ลการต ิ ดต ่ อ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ผู้
ประสานงานในรูปแบบไฟล์ PDF  

1 งาน   
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5.12 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
อาจเก ิดข ึ ้นจากการจ ัดงาน  ได ้แก่  
อ ุบ ัต ิ เหต ุ  ความเส ียหายต ่อบ ุคคล 
สิ่งของ ทรัพย์สิน และสถานที่ทั ้งปวง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขัดข้อง
ของระบบ และค ่าใช ้จ ่ายอ ื ่น ๆ  ที่
เก ี ่ยวข ้องก ับการจ ัดงาน ฯ ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน รวมถึงวันติดตั้ง
และรื้อถอน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างอาจจะจัดทำ
ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันกลุ่ม หรือ
ประก ันประเภทอ ื ่ น  เพ ื ่ อรองรั บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น 

1 งาน   

5.13 ดำเนินการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม พร้อมทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่จัดงานให้สะอาดเรียบร้อย 
ท ั ้ งนี้  การเข ้าดำเน ินการก ่อสร ้าง/
ติดตั้ง/ตกแต่ง/รื้อถอนต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของสถานที่จัดงาน 
หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก
การดำ เน ิ นการท ี ่ ไ ม ่ เป ็ น ไปต าม
หลักเกณฑ์เงื ่อนไขดังกล่าว ผู ้รับจ้าง
ต ้องเป ็นผ ู ้ร ับผิดชอบค่าใช ้จ ่ายเอง
ทั้งหมด 

1 งาน   

6 งานสรุปผลการดำเนินงาน       
  ออกแบบ/จัดพิมพ์/จัดเก็บข้อมูลสถิติ/

ประเม ินผลแบบสำรวจ  และจ ัดทำ
รายงานสร ุปการประเม ินผลการ
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบ
รูปเล่ม รายละเอียดดังนี้ 

      

6.1 แบบจ ั ด เก ็ บยอดจำหน ่ ายส ิ นค้ า 
(ยอดขาย/ยอดคำสั ่งซื ้อ Order) จาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานทุกรายเป็น
รายวันทุกวันตลอดการจัดงาน  

5 วัน   



หน้า 12 จาก 12 
 

   .........................................            .........................................            .........................................             .........................................          ............................................... 
      (นางกาญจนา ชมมี)                    (นายสรายุทธ ์ศรีวิลัย)                   (นายสุรศักดิ์ อู่เงิน)                 (นางสาวสุนันทา  ศิริกุล)           (นางสาววรรณา  ปิตุรักษ์พงษา) 
พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ       นักวิชาการพาณิชยป์ฏิบัตกิาร      นกัวิชาการพาณิชยป์ฏิบัตกิาร      นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ             
     ประธานกรรมการ                              กรรมการ                                กรรมการ                              กรรมการ                                 กรรมการ 

......................................... 
(นางสาวอัญเชิญ  โอภาพันธ์) 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 

กรรมการ 

......................................... 
(นายชูตระกูล  บุญมาวงค์) 

นักวิชาการพาณิชย์ปฏบิัติการ 
กรรมการ 

......................................... 
(นางสาววรรณา  ปิตุรักษพ์งษา) 

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

ราคา/หน่วย 
รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ (บาท) 

6.2 แ บ บ ส ำ ร ว จ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานทุกราย  

1 งาน   

6.3 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชม
งาน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชุด 

500 ชุด   
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