ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มึใช่งานก่อสร้าง

©. ขื่อโครงการ ก่งเสริม.อ.,บุรักษ์...พินใ^ทรัพยาเทร.ร.ร.รม.ซาร.แล.ะ.สิ่ง'แ.วด.ล้'ฒ่โด.ยกๆ.รมี.ก่มนร่ๆมจาก.ทกภๆดก่วน
กิจก-รรมห.สุก .ป่าดูแลด.'พ.ด.น,ดูแลป่า..,^Ms.ehQngson.Smail.Gr.oMh.EDyirDnment.and.EcQD.omic.”
กิจกรรมส.ร้ๆงุดัถ.ย.ภ.าพน:พิ่มยู;ล.ค่า.ผลิ.ตกัญฑ์ก:น๗.แป.รรปเเม่ฮ่อ.งสอ.นส่ตลาดสาทล.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัณเก่อ่อMอ.น..โดยฝ็ทนัผทนอุM วหทรรMจังหวัดแม่ฮ่องสอม.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๔๖,๒.00,0.0 บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..........๒๗..มีน.ๆ.คม..๒.๔๖.Q.
เป็นเงิน......๔.๒๔๖,๒.๐๐,0๐...บาท (ห้าล้าน.สุ.อง.เ.เสน.ห้าหมีน.หก.พันสอ.ง.ร้อยบ.าทถ้ว.น)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีการสัมมนา
ประซาสัมพันธ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
๔.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่แกํไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๔๔
๔.๓ สืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้
๔.๓.๑ บริษัท อิงคะ จำกัด
๔.๓.๒ บริษัท ยนต์แสงไทย ๒๔๒๘ จำกัด
๔.๓.๓ บริษัท แอลเจออร์แกนไนน์เซอร์ จำกัด
๔.๓.๔ บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด
๖. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
^_
/
๖.๑ นายรวิศุทธ์ กาญจนระพีพงษ์
ประธานกรรมกๆ^ / ^ ° ^ ^
๖.๒ นางสาวจุฬารัตน์ คำเภา
กรรมการ
๖.๓ นางสาวอาทิตยา การเพียร
กรรมการ 0 1 ^ ก ัป _

กิจกรรมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล
ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้นฟู ทรัพยากรธรรมขาติและลิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก ป่าดูแลคน คนดูแลป่า “Maehongson Smart Growth Environment and Economic”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ ๕,๓๐๐,๖๐๐ บาท
งบดำเนินงาน(จ้างเหมาบริการ ๕,๒๕๖,๒๐๐ บาท)
๑.ต้านการส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้แลพัฒนาการทำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นที่สนใจต่อผู้บริโภค
จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์จำนวนเงิน ๑,๕๘๙,๕๕๐.๐๐ บาท
กิจกรรมย่อย
๑.๑ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน
กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตและประกอบการกาแฟและที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน ๕๐ รายจำนวนเงิน ๑๘๘,๗๕๐ บาท
ครั้งที่ ๑ ต้าน Humen Resource Management เพื่อให้มีทักษะในการบริหารทรัพยากร
ในองค์กรตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน
ครั้งที่ ๒ ด้าน Procurement การจัดซื้อจัดหาเกกputเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตขององค์กร
รวมถึง Inventory Management
ครั้งที่ ๓ ต้าน Techonology Development ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยในการ
เพิ่มคุณค่าให้สินค้าและกระบวนการผลิต
ครั้งที่ ๔ ต้าน Design Packaging ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเขิงสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับ
การรักษาลิงแวดล้อม
ค่าอาหาร
๕๐ คน X ๓๐๐ บาท X ๑ วัน X ๔ ครัง
= ๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าอาหารว่าง
๕๐ คน X ๕๐ บาท X ๑ วัน X ๒ มื้อ X ๔ ครั้ง
= ๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ๑ คน X ๑,๒๐๐ บาท/ขม. X ๖ ขม. X® วัน X ๔ ครั้ง = ๒๘,๘๐๐.๐๐
ค่าพาหนะวทยากร ๑ คน X ๗,๐๐๐ บาท X ๔ ครัง
= ๒๘,๐๐๐.๐๐
ค่าที่พักวิทยากร ๒ คน X ๑,๕๐๐ บาท X ๒ วัน x๔ ครั้ง
=
๖,๐๐๐.๐๐
ค่าเข่าสถานที่
๓,๐๐๐ บาท X ๒ วัน X ๔ ครัง
= ๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ๑๕,๐๐๐ บาท X ๔ ครั้ง
= ๓๓,๙๕๐.๐๐
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๑.๒ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ภับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ๑๐ ราย ๆ ละ ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑,๓๙๐, ๐๐๐.๐๐
วินิจฉัยเบื้องต้น
๑ คน X ๓ man-day X ๑๐,๐๐๐ บาท
= ๓๐,๐๐๐.๐๐
ให้คำปรึกษาแนะนำเซิงลึก ๒ คน X ๕ man-day X ๑๐,๐๐๐ บาท
= ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ X ๑๒๖,๐๐๐ บาท
= ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐
เพื่อทดสอบตลาด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประสานงานของเจ้าหน้าที่จำนวนเงิน ๑๐,๘0๐.0๐ บาท

บก'

๒.ด้านการส่งุเสริม สนับสบุนพัฒนาระบบมาตรฐานและผลักตันให้เกิดสถานประกอบการต้นแบบ จำนวน ๑ แห่ง
จำนวนเงิน ๒๒๐,0๐0 บาท
จัด จ้า งที่ป รึก ษาดำเนิน การ
วนจฉยเบองตน

๑ คน X เอ m an -d ay X ๑ 0 ,๐ ๐ ๐ บาท

=

เอ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

โทดำปรกษาแน ะนาเชงลก

เอ คน X ๑ ๐ m an -d ay X ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท

=

เอ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

๓ ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสบุน ให้เกิดกลุ่มเครือข่ายจำนวน ๑ กลุ่มจำนวนเงิน ๙๔๖,๖๕๐.๐๐ บาท
จัดประชุมเพื่อสร้างกลุ่ม Cluster
๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท
ค่าอาหาร
๔๐ คน X ๓๐๐ บาท X ๒ วัน X® ครั้ง
๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าอาหารว่าง
๔๐ คน X ๔๐ บาท X ๒ วัน X ๒ มื้อ X ๑ ครั้ง
๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ๒ คน X ๑,๒๐๐ บาท/ขม. X ๖ ขม. X ๒ วัน X ๑ ครั้ง =
๒๘,๘๐๐.๐๐
ค่าพาหนะวิทยากร
๒ คน X ๗,๐๐๐ บาท X ๑ ครัง
=
๑๔,๐๐๐.๐๐
ค่าที่พักวิทยากร
๒ คน X ๑,๔๐๐ บาท X ๒ วัน xte ครั้ง
๖,๐๐๐.๐๐
ค่าเข่าสถานท ี่
๓,๐๐๐ บาท X ๒ วัน X ๒ ครัง
=
๖,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
๑๔,๐๐๐ บาท X ๒ ครั้ง
๑๔,๖๐๐.๐๐
พากลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานจำนวนเงิน ๓๐๘,๖๔๐.๐๐ บาท
ค่าอาหาร
๔๖ คน X ๘๐๐ บาท X ๒ วัน X ๑ ครั้ง
๘๙,๐๐๐.๐๐
ค่าอาหารว่าง
๔๖ คน X ๔๐ บาท X ๒ วัน X ๒ มื้อ X ๑ ครั้ง
๑๑,๒๐๐.๐๐
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ๒ คน X ๑,๒๐๐ บาท/ชม. X ๖ ซม. X ๒ วัน X ๒ ครั้ง =
๑๔,๐๐๐.๐๐
ค่าพาหนะวิทยากร
๒ คน X ๗,๐๐๐ บาท X ๒ ครัง
=
๖,๐๐๐.๐๐
ค่าที่พักวิทยากร
๒ คน X ๑,๔๐๐ บาท X ๒ วัน xb ครั้ง
๖,๐๐๐.๐๐
ค่าที่พักผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ ๔๔ คน X ๗๔๐ บาท X ๒ วัน X® ครั้ง
๘๑,๐๐๐.๐๐
ค่าเข่ารถพร้อมนํ้ามันรถ ๑๐,๐๐๐ บาท X ๒ วัน X ๔ ดัน ๑ ครัง
=
๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ของที่ร ะลก ๑๔,๐๐๐ บาท X ๑ ครัง
=
๒๑,๔๔๐.๐๐
จัดทำระบบเว็บไซต์และะฐานข้อมูล ๑ ระบบจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
•ระบบเว็บ ไซต์แ ละฐานข้อ มูล กลุ่ม คลัส เตอร์ก าแฟแม่ฮ ่อ งสอนที่ส ามารถเชื่อ มโยงซ่อ งทางการจำหน่า ย อาทิ
การจำหน่า ยทางออนไลน์ และในระบบสามารถ u p d a te ข้อ มูล ให้เป็น ปีจ จุบ ัน ได้พ ร้อ มทั้ง สามารถแปลได้
อย่า งน้อ ย ๒ ภ าษ าโดยม ีร ายละเอีย ดดัง น ี้
๑ .สำรวจ สัม ภาษณ ์ ศึก ษาความต้อ งการข้อ มูล และสารสนเทศ ของกลุ่ม เป้า หมาย
๒. จัด เก็บ ข้อ มูล วิเ คราะห ์แ ละออกแบ บ ระบบฐานข้อ มูล ระบบสารสนเทศ รูป แบบ และเนี้อ หาของข้อ มูล
ที่ไ ด้ม าจากกลุ่ม เป้า หมาย เพ ื่อ กำหนดรูป แบบที่จ ะนำเสนอบนเว็บ ไซต์แ ละนำเสนอรูป แบบดัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า ง
และตัว แทนกลุ่ม เป้า หมายได้ร ่ว มกัน พิจ ารณ าก่อ นดำเนิน การจัด ทำข้อ มูล นำเสนอบนเว็บ ไซต์
๓. วิเ คราะห์แ ละออกแบบโครงสร้า งเว็บ ไซต์ รูป แบบ วิธ ีก าร และแนวทางการนำเสนอข้อ มูล สำหรับ ผู้ใ ข้ง าน
รวมทั้ง ออกแบบระบบการรัก ษาความปลอดภัย ทางเครือ ข่า ยสำหรับ การเผยแพร่ข ้อ มูล ทางเว็บ ไซต์ใ ห้ส อดคล้อ ง
กับ มาตรฐานเว็บ ไซต์ภ าครัฐ
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๔. ออกแบบและจัด ทำหน้า เว็บ ไซต์ ให้ม ีค วามทัน สมัย มีก ารใช้เทคนิค การออกแบบที,ทัน สมัย มีก ารกำหนด
ขัน ตอนการนำข้อ มูล เช้า ระบบเว็บ ไซต์ พร้อ มทั้ง วางโครงสร้า งพื้น ฐานในการจัด หมวดหมู่ข องข้อ มูล ในเว็บ ไซต์
และต้อ งมีร ายละเอีย ดความสามารถ ดัง ต่อ ไปนี้
• ม ี T em p la te ไม่น ้อ ยกว่า ๓ รูป แบบ เพื่อ ให้ผ ู้ด ูแ ลเว็บ ไซต์ สามารถเปลี่ย นแปลงรูป แบบการนำเสนอ
ข้อ มูล บนเว็บ เพจ ปรับ เปลี่ย นสีส ัน หน้า ตาของเว็บ เพจ ป้า ยสัญ ลัก ษณ ์ (Logo) รูป ภาพ รูป แบบเมนู (M enu และ
Sub M enu) ไดโดยไม่ต ้อ งแกไขโปรแกรม ซึ่ง T em p late ต้อ งสามารถแก้ไ ข กำหนดคุณ ลัก ษณะ รายละเอีย ด
เฉพาะได้ และเมื่อ ทำการเปลี่ย น T em p la te แล้ว จะต้อ งไม่ก ระทบกับ ข้อ มูล ที่ไ ด้ส ร้า งไว้แ ล้ว
•เว็บ ไซต์ท ี่จ ัด ทำจะต้อ งสามารถแสดงผลได้อ ย่า งน้อ ย ๒ ภาษา โดยผู้ร ับ จ้า งต้อ งทำเว็บ ไซต์เพื่อ นำเสนอ
ข้อ มูล สำคัญ ๆ แบ่ง ออกเป็น ๒ ส่ว นใหญ่ ๆ คือ ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษเป็น อย่า งน้อ ย และสำหรับ ภาษาไทย
ต้อ งเลือ กใช้ต ัว อัก ษรมาตรฐานที่ใ ข้ก ัน อย่า งแพร่ห ลาย ทั้ง นี้ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งเป็น ผู้จ ัด เตรีย ม/จัด หา เนื้อ หา รูป ภาพ
และข้อ มูล ที่ใ ขในการนำเสนอบนเว็บ ไซต์ท ั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษรวมทั้ง ต้อ งเป็น ผู้ร ับ ผิด ขอบค่า ใช้จ ่า ยใน
การแปลข้อ มูล และเอกสารต่า ง ๆ ทั้งหมด
•เว็บ ไซต์ท ี่จ ัด ทำสามารถให้ผ ู้ใ ข้ D ow nload แบบฟอร์ม และข้อ มูล ต่า ง ๆ ได้ พร้อ มทั้ง สร้า งระบบ
ให้ส ามารถปรับ ปรุง หรือ แก้ไ ขไฟล์ส ำหรับ ดาว'นโหลดได้โ ดยผู้ด ูแ ลระบบ หรือผู้ใช้-งาน'ทั่ว'ไป
•เว็บ ไซต์ท ี่จ ัด ทำจะต้อ งมีค วามสามารถในการแสดงสถิต ิจ ำนวนผู้เข้า ซมเว็บ ไซต์ไ ด้แ ละผู้ด ูแ ลเว็บ ไซต์
สามารถเรีย กดูร ายงานการเข้า ขมเว็บ ไซต์ไ ด้โ ดยตรงจากหน้า เว็บ ไซต์
•เว็บ ไซต์ท ี่จ ัด ทำจะต้อ งมีเครื่อ งมือ สำหรับ การสืบ ด้น ข้อ มูล (Search Engine) ตามที่ต ้อ งการได้
ทั้ง จากภายในเว็บ ไซต์ และจากเว็บ ไซต์อ ื่น ๆ
•เว็บ ไซต์ท ี่จ ัด ทำจะต้อ งมีห น้า W eb Board สำหรับ สมาขิก เว็บ ไซต์ หรือ ผู้ท ี่เกี่ย วข้อ งเข้า มาแสดง
หรือ แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ได้ ผู้ด ูแ ลระบบสามารถที่จ ะบริห ารเว็บ บอร์ด โดยลบคำที่ไ ม่ส ุภ าพและมีร ะบบกรองคำหยาบ
โดยมีห น้า สมัค รสมาขิก W eb Board และสามารถตรวจสอบผู้เข้า มาใช้ง านได้แ ละระบบสามารถตรวจสอบจัด เก็บ ข้อ มูล
พร้อ มยืน ยัน สิท ธิ้ก ารรับ สมัค รและการใช้ง านของสมาขิก ได้อ ัต โนมัต ิโ ดยที่ผ ู้ล ูแ ลระบบไม'ต้อ งดำเนิน การเข้า ไปยืน ยัน
•เว็บ ไซต์ท ี่จ ะจัด ทำจะต้อ งสามารถใช้ง านบน T ablet ที่ม ีห น้า จอแบบสัม ผัส โดยใช้ง านผ่า นเครือ ข่า ย
M obile Internet สามารถเลือ กการเข้า สู'เว็บ ไซต์เป็น ๒ ระบบ ได้แ ก่ ผ่า นเว็บ ไซต์ และบราวเซอร์บ นอุป กรณ์
มือ ถือ IOS, Android เป็น อย่า งน้อ ย
•เว็บ ไซต์ท ี่จ ัด ทำจะต้อ งสามารถมีก ารเชื่อ มโยงกับ เว็บ อื่น ๆ ได้ รวมทั้ง ต้อ งสามารถส่ง ต่อ ข้อ มูล
ไปยัง Social N etwork เข่น facebookw รือ T w eeter ได้ข องกลุ่ม เครือ ข่า ย
๕ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด หาระบบบริห ารจัด การเว็บ ไซต์ เพื่อ ใช้โ นการพัฒ นาและปรับ ปรุง เว็บ ไซต์ใหม่ท ี่เกิด ขึ้น
โดยมีค ุณ สมบัต ิข องระบบอย่า งน้อ ย ดัง นี้
•มีล ัก ษณ ะเป็น แบบ W eb-b ased application สามารถทำงานตามที่ก ำหนดผ่า นทาง w e b brow ser
โดยไม่จ ำเป็น ต้อ งอาศัย โปรแกรมอื่น
•พ ัฒ น าด้ว ยภาษา ASP หรือ NET หรือ PHP และใช้ฐ านข้อ มูล MySQL หรือ MS SQL Server
•สามารถทำงานได้บ นระบบปฏิบ ัต ิก าร (OS) ที่เป็น W indows, Linux หรือ UNIX
•ผู้ด ูแ ลเว็บ ไซต์ส ามารถกำหนดคุณ ลัก ษณะต่า ง ๆ ของเว็บ ไซต์ไ ด้อ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถกำหนดข้อ มูล หลัก เกี่ย วกับ เว็บ ไซต์ไ ด้ ซึ่ง มีผ ลสำหรับ การค้น หาใน Search Engine
เข่น URL ของเว็บ ไซต์ 1 Title ส่ว นที่แ สดงบน Title ของ Browser 1 Description,คำอธิบ าย เกี่ย วกับ เว็บ ไซต์,
Keywords,มีค ำด้น หลัก เพื่อ ใขิใ นการค้น หาจาก G oogle ได้แ ละมีเครื่อ งมือ ด้น หา (Search Engine) ในเว็บ ไซต์
พร้อ มทั้ง สามารถด้น หาคำที่ต องการในเว็บ ไซต์ท ี่ผ ลิต ขึ้น ได้’'
'
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- สามารถกำหนดขนาดของไฟล์ต ่า ง ๆ ที่ใ ข้ไ นการอัพ โหลดได้
- สามารถกำหนดรูป แบบเนื้อ หาด้ว ย C ascade sty le S h eet (SS)
- สามารถตั้ง ค่า เบื้อ งด้น M odule ต่า ง ๆ ให้กับผู้ไข้'งาน'ระบบ'ได้
- สามารถตั้ง ค่า E-mail สำหรับ M odule ต่า ง ๆ ให้ก ับ ผู้ท ี่ร ับ ผิด ขอบได้
•มีร ะบบบริห ารจัด การเมนู (M enu M anagem ent System ) โดยคุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถทำการเพิ่ม ลบ แกไข เมนู หรือ โยกย้า ยได้ต ามต้อ งการ
- สามารถกำหนดระดับ ของเมนูไ ด้ไ ม่จ ำกัด
- สามารถกำหนดการแสดงผลได้ต ามที่ต ้อ งการ เข่น เป็น ลัก ษณ ะแบบ Drop d ow n m en u เป็น ต้น
•สามารถทำการกำหนดโครงสร้า งของ w e b page เป็น แบบ T em p la te ซึ่ง ควบคุม โครงสร้า งหลัก ของ
w eb site ให้ม ีล ัก ษณ ะเป็น รูป แบบเดีย วกัน เข่น กำหนด header, fo o ter หรือ m en u ต่า ง ๆ ได้โ ดย tem p la te
สามารถทำการแกไข กำหนดคุณ ลัก ษณ ะหรือ รายละเอีย ดเฉพาะได้แ ละเมื่อ ทำการเปลี่ย น tem p la te แล้ว จะต้อ ง
ไม่ก ระทบกับ ข้อ มูล ภายในที่ไ ด้ส ร้า งไว้
•มีค ุณ สมบัต ิใ นการปรับ ขนาดตัว อัก ษรในหน้า เว็บ ผู้ไข้งานสามารถจัด ทำ Feature ในเว็บ 'ไซต้ให้ส ามารถ
ปรับ ขนาดตัว หนัง สือ ใหญ่- เล็ก ได้อ ย่า งน้อ ย ๓ ระดับ โดยเมื่อ ปรับ ขนาดตัว หนัง สือ แล้ว จะไม,กระทบกับ โครงสร้า ง
(layout) ที่ไ ด้อ อกแบบไว้
•มีร ะบบจัด การเนื้อ หาข้อ มูล บนหน้า เว็บ เพจแบบ WYSIWYG สามารถจัด การข้อ มูล ที่ต ้อ งการได้ห ลากหลาย
รูป แบบ ไม'ว่าจะเป็น M ultim edia, im age, text, sound, link ภายใน w e b page ,ซึ่ง ในกรณีม ีป ระขุม กลุ่ม ต้อ ง
กำหนดรหัส เข้า ใช้ v id eo stream ing และสามารถปรับ แต่ง ข้อ ความ และองค์ป ระกอบต่า ง ๆ ได้ต ามต้อ งการ
สามารถจัด รวม c o n ten ts เข้า ด้ว ยกัน เป็น กลุ่ม ได้ห ลายระดับ โดยคุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถกำหนดรูป แบบการแสดงผลในส่ว นของข้อ ความได้ เข่น ตัว อัก ษร (text) การเลือ ก'ชนิด
ของอัก ษร (font) และขนาดของอัก ษร (size) รวมถึง สืท ี่ใช้ไ นการแสดง (color) และคุณ สมบัต ิพ ิเศษ เข่น
ตัว หนา (bold) ตัว เอีย ง (italic) หรือ ตัว ขีด เส้น ใต้ (underline)
- สามารถกำหนดรูป แบบการจัด วางย่อ หน้า (paragraph) การจัด ตำแหน่ง (alignm ent) การใช้ต ัว เลข
ตัว อัก ษร หรือ สัญ ลัก ษณ์แ สดงย่อ หน้า ได้ (num bering or bullets)
- สามารถกำหนดรูป แบบการแสดงผลของรูป ภาพ (graphic) เข่น การจัด ตำแหน่ง (alignm ent)
การกำหนดขนาด (size)
- มีเครื่อ งมือ ให้ผ ู้ไ ข้ส ามารถสร้า งและแก้ไ ขตารางรวมทั้ง กำหนดคุณ ลัก ษณะของตาราง เข่น
ขนาดขอบเขต (border) สีต าราง (border color) สีพ ื้น (background color) และการจัด ตำแหน่ง (alignm ent)
- มีส ่ว นของการจัด การแฟ้ม ข้อ มูล ที่ท ำการ upload เข้า ไปใน w eb site เข่น แฟ้ม ข้อ มูล เพิ่ม เติม
(attach file) แฟ้ม รูป ภาพ (graphic file) เพื่อ ให้ผ ู้ไ ข้ส ามารถ dow n load ไปใข้ง านได้ไ ดยเครื่อ งมือ ในการ
จัด การแฟ้ม ข้อ มูล และการ u p load file จะต้อ งสามารถใช้ง านผ่า นทาง w e b brow ser ได้โ ดยตรง
- ระบบจะทำการเก็บ ข้อ มูล ลงฐานข้อ มูล เฉพาะข้อ มูล ประเภทข้อ ความ (text) หรือ link ของข้อ มูล เท่า นั้น
และไม,จัด เก็บ ข้อ มูล ฃนิด อื่น ลงฐานข้อ มูล
- ระบบการขายสิน ค้า ออนไลน้ไ ห้ก ับ กลุ่ม สมาขิก เครือ ข่า ยกาแฟแม่ฮ ่อ งสอนทั้ง หมด
อย่า งน้อ ยสมาขิก ละ ๔ รายการ และสมาขิก สามารถเพิ่ม สิน ค้า เองได้

•มีร ะบบบริห ารข่า ว และบทความ (Article M anagem ent) เป็น ระบบออกแบบ และจัดทำ Link Hi-light
ในหน้า แรก (H om epage) โดยแสดงหัว ข้อ เนื้อ หาที่น ่า สนใจ หรือ เนื้อ หาที่เพิ่ม เติม ใหม่ สำหรับ เชื่อ มโยงไปยัง
รายละเอีย ดภายในเว็บ ไซต์ ช่ว ยในการบริห ารกิจ กรรมและข่า วต่า ง ๆ โดยจะช่ว ยให้ผ ูใ ข้ง านระดับ พื้น ฐานสามารถ
ที่จ ะอัพ เดทข้อ มูล ข่า วสารหรือ กิจ กรรมได้เอง สามารถกำหนดการแสดงได้ห ลายรูป แบบ โดยคุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ด้ง นี้
- เพิ่ม , แก้ไข หรือ ลบ หมวดข่า วหรือ ข้อ ความ
- เพิ่ม , แก้ไข หรือ ลบ หัว ข้อ และเนื้อ หาของข่า วสารหรือ บทความ
- ระบบการพิม พ์เนื้อ หาเหมือ นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processor)
- กำหนดตำแหน่ง การแสดงผลของข่า วหรือ บทความในหน้า ต่า ง ๆ ของเว็บ ไซต์ไ ด้
- กำหนดรูป แบบดีไ ซน์ข องการแสดงผลไดโดยระบบ R eal-tim e เมื่อ มีก ารปรับ เปลี่ย นรูป แบบ
สามารถเห็น ได้ท ัน ทีเพื่อ ดูว ่า ตรงกับ ความต้อ งการหรือ ไม่
- สามารถแสดง co n ten t ตามรายการล่า สุด รายการที่ค นดูส ูง สุด หรือ รายการที่ไ ด้ร ับ คะแนนโหวดสูง สุด ได้
- สามารถรองรับ การทำงานในรูป แบบ RSS service
- สามารถ Share ข่า วสารต่า ง ๆ เพื่อ ให้เว็บ ไซต์อ ื่น สามารถดึง ข่า วสารไปแสดงยัง เว็บ ไซต์อ ื่น ได้
•มีร ะบ บ RSS Service เพื่อ ให้ผ ู้ใ ข้ง านระบบสามารถกำหนดข้อ มูล ที่ต นเองดูแ ลให้ท ำงานในรูป แบบ
RSS service ได้ โดยคุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ด้ง นี้
- สามารถกำหนดหัว ข้อ ของ RSS ที่ท ำการเชื่อ มโยง
- ทำการแลกเปลี่ย นข้อ มูล ในรูป แบบ XML
-สามารถกำหนดจำนวนข้อ มูล ข่า วสารที่ต ้อ งการแสดงผล
- สามารถให้บ ริก ารแก่ป ระซาซนที่ส นใจที่จ ะนำข้อ มูล ข่า วสารในเว็บ ไซน์ข องเราไปแสดงผลในหน้า เว็บ ที่ต ้อ งการ
•มีร ะบบรองรับ หลายภาษา (M ulti-language^ลัก ษณะการทำงานและมีค วามสามารถอย่า งน้อ ย ด้ง นี้
- ให้จ ัด ทำการแสดงผล เป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ และในส่ว น front-end
สามารถรองรับ การเพิ่ม เติม ภาษาอื่น ไดในภายหลัง
- รองรับ การจัด เก็บ เนื้อ หาข้อ มูล ต่า ง ๆ จากฐานข้อ มูล
- มีร ะบบ front-end ที่ผ ูใ ข้ส ามารถเลือ กภาษาเพื่อ การใข้ง าน
-ในการเลือ กภาษาในหน้า เว็บ ไซต์ร ะบบจะทำการสลับ เนื้อ หาแบบหน้า ต่อ หน้า
•มีร ะบบบริห ารจัด การ Banners โดยคุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ด้ง นี้
- รองรับ ไฟล์ภ าพอย่า งน้อ ย ด้ง นี้ JPEG, GIF และ Flash
- สามารถกำหนดการแสดงผลของ banner ในลัก ษณะต่า ง ๆ เข่น การเลื่อ นวน และกำหนด
ความเร็ว ในการเลื่อ นวน
- สามารถสร้า ง link สำหรับ banner
•มีร ะบบรับ ข่า วสาร (N ew sletter Subscription) โดยคุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ด้ง น ี้
- ผู้ใ ข้ส ามารถเข้า มาลงทะเบีย นและแจ้ง e-m ail address เพื่อ รับ ข่า วประซาสัม พัน ธ์จ าก
ระบบจัด การข้อ มูล บนเว็บ ไซต์อ ัต โนมัต ิท างจดหมายอิเล็ค ทรอนิก ส์
- แก้ไข ลบ หรือ เพิ่ม ข้อ มูล สมาซิก โดยผู้บ ริห ารระบบได้
- เก็บ ข้อ มูล ที่เป็น อีเมล์ข องสมาซิก และกลุ่ม ข่า วที่ต ้อ งการจะรับ ลงในฐานข้อ มูล
- สามารถส่ง ออกข้อ มูล สมาซิก ได้เพื่อ นำไปใซิใ นโปรแกรมอื่น ๆ
- สามารถแนบไฟล์ส ่ง ไปพร้อ มกับ อีเมล์ไ ด้

•มีร ะบบบริห ารจัด การ W eb Board สามารถบริห ารจัด การห้อ งสนทนาและกระทู้ต ่า ง ๆ ได้โ ดย
คุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถเก็บ สถิต ิแ ละออกรายงานการใช้ง าน
- มีร ะบบกำหนดสิท ธิผ ู้ใ ช้ (authentication) และตรวจสอบ user login ของผู้เช้า ไปใช้ง าน
- สามารถบัน ทึก เพื่อ จัด หมวดหมู,ประเภทของคำถาม
- สามารถบัน ทึก ข้อ มูล คำไม่ส ุภ าพ ข้อ ความโฆษณา เพื่อ ใช้ต รวจสอบกับ ข้อ ความในหัว ข้อ กระทู้
หรือ รายละเอีย ดในกระทู้ท ี่ผ ู้โ ซ้จ ะทำการโพสตได้ เพื่อ ป้อ งกัน การโพสต์ข ้อ ความที่ไ ม'เหมาะสม
ลงใน W eb Board
- สามารถกำหนดสิท ธี้ใ นการอ่า น เขีย น เว็บ บอร์ด ได้ เช่น ผู้ใ ข้ท ั่ว ไปอ่า นได้อ ย่า งเดีย ว สมาซิก เท่า นั้น
จึง จะตั้ง หรือ ตอบกระทู้ หรือ d o w n lo a d ไฟล์ต ่า ง ๆ จากเว็บ ไซตได้
- สามารถใส่ส ัญ ลัก ษณ์ แสดงอารมณ์ หรือ em otion ในการเขีย นข้อ ความ
•มีร ะบบการบริห ารเว็บ ไซต์ท ี่น ่า สนใจ (Link M anagem ent) โดยมีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง น ี้
- สามารถจัด กลุ่ม ของเว็บ ไซต์ท ี่ต ้อ งการลิง คได้
- สามารถ เพิ่ม , แก้ไข หรือ ลบ ขื่อ ของเว็บ ไซต์ท ี่น ่า สนใจ และรายละเอีย ดของเว็บ ไซต์ไ ด้
- สามารถกำหนดได้ว ่า จะให้ Link ไปยัง เว็บ ไซต์น ั้น ๆ โดยการเปิด หน้า ต่า งใหม่ หรือ ใข้ห น้า ต่า งเดิม
•มีร ะบบการสร้า ง Site M ap จากระบบ โดยมีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- ข้อ มูล ที่แ สดงแผนผัง เว็บ ไซต์ (Site m ap) ต้อ งเรีย กดูจ ากฐานข้อ มูล ของระบบเมนูโ ดยอัต โนมัต ิ
- สามารถแสดงหมวดหมู่ห ลัก หมวดหมู่ย ่อ ย โครงสร้า งของหมวดหมู่
•มีร ะบบแสดงโครงสร้า งของกลุ่ม เป็น ระบบที่ส ามารถแสดงโครงสร้า งกลุ่ม พร้อ มรายขื่อ บุค ลากรได้
มีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไ ขขื่อ กลุ่ม ได้
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไ ขรายละเอีย ดของหน่ว ยงานได้ เซ่น รายละเอีย ดการติด ต่อ ที่อ ยู่
เบอร์โ ทรศัพ ท์ e-m ail สถานที่ต ั้ง แผนที่ และรูป ภาพสถานที่ เป็น ด้น
- ระบบสามารถสร้า งแผนผัง โครงสร้า งกลุ่ม หรือ บุค ลากรได้จ ากฐานข้อ มูล ของกลุ่ม โดยอัต โนมัต ิ
•มีร ะบบบริห ารจัด การปฏิท ิน กิจ กรรมแบบ O nline มีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถแสดงผลรายวัน รายเดือ น และรายปี
- เป็น ระบบสำหรับ แสดงกิจ กรรมต่า ง ๆ ในรูป แบบของปฏิท ิน เพื่อ ใข้แ จัง ข่า วสารการจัด กิจ กรรมต่า ง ๆ
ผ่า นทางหน้า เว็บ ไซต์
- สามารถบัน ทึก ขื่อ วัน เวลา และรายละเอีย ดของกิจ กรรม
- สามารถแบ่ง หมวดหมู่ข องกิจ กรรม
- สามารถกำหนดรูป แบบของ วัน เดือ น ปี เวลา
- สามารถกำหนด th e m e สี หรือ เลือ กสีใ นการแสดงผล
- สามารถกำหนด link จากปฏิท ิน เพื่อ เข้า ไปอ่า นรายละเอีย ด
•มีร ะบบห้อ งแสดงภาพ (Gallery) มีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
. - สามารถแบ่ง ประเภทหรือ หมวดหมูใ นการแสดงภาพ
- สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรูป ภาพ
- สามารถใส'คำอธิบ ายหรือ คำบรรยายรูป ภาพ
- สามารถอัพ โหลดโดยระบบจะทำการสร้า ง thum bnail 2ปอัต โนมัต ิ
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- รองรับ ไฟล์ร ูป ภาพ (อย่า งน้อ ย .GIF JPG และ .PNG)
- สามารถกำหนดจำนวนรูป ภาพในการแสดงผลต่อ หน้า
- สามารถกำหนดขนาดไฟล์ร ูป ภาพที่อ ัพ โหลด
- สามารถแสดงความคิด เห็น ค้น หา และ v o te รูป ภาพที่แ สดง
- สามารถแนะนำรูป ภาพที่แ สดงในหน้า เว็บ ผ่า น e-m ail
•มีต ัว นับ จำนวนผู้เข้า ขมเว็บ ไซต์ (Counter) สามารถตรวจสอบผู้เข้า ซมเว็บ ไซต์เมื่อ เข้า สู่ห น้า จอ
จะต้อ งสามารถเห็น ยอดผู้เข้า ซมในหน้า หลัก ในเว็บ ไซต์ไ ดโดยง่า ย
•มีร ะบบที่ส ามารถแสดงให้เห็น ได้ว ่า ขณะนี้ม ีจ ำนวนผู้ท ี่ฃ มเว็บ ไซต์อ ยู่เป็น จำนวนเท่า ไร (Online Users)
•มีร ะบบบริห ารจัด การ e-b o o k มีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง น ี้
๑ ) มี User interface แบบกราฟฟิก มีร ูป แบบการแสดงผลเหมือ นการอ่า นหนัง สือ ผ่า นหน้า จอคอมพิว เตอร์
-สามารถย่อ หรือ ขยายขนาดของหนัง สือ ที่อ ่า นได้
- สามารถดูเป็น แบบ Full Screen ได้
- สามารถทำการพิม พ์ห น้า ที่ต ้อ งการได้
- ผู้ใ ข้ง านระบบสามารถนำเข้า e-b o ok ดาวน่โหลด e-b o ok ผ่านเว็บ ไซต์
•สามารถสืบ ค้น โดยสร้า งการเซื่อ มโยงระหว่า งข้อ มูล ที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกัน ได้จ าก keyword
สามารถค้น หาตาม keyw ord ภายใน co n ten t ได้
•มีร ะบบรองรับ การเขีย น C o d e ได้ เพื่อ ผู้ด ูแ ลระบบที่ม ีค วามสามารถในการเขีย นโค้ด หรือ นัก พัฒ นา
สามารถที่จ ะพัฒ นาคุณ สมบัต ิอ ื่น ๆ เพิ่ม เติม ให้ก ับ เว็บ ไซต์ไ ด้
•มีร ะบบรายงานผู้I ข้ง านระบบ System logs เพื่อ ใฃในการตรวจสอบการกระทำต่า ง ๆ ที่เกิด ขึ้น ใน
หน้า เว็บ ในแต่ล ะฃ่ว งเวลา มีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถดูค วามเคลื่อ นไหวที่เกิด ขึ้น โดยแยกตามหน้า w eb page ที่ม ีก ารสร้า ง แก้โข หรือ ลบได้
- สามารถดูก ารเข้า ใข้ง านในโมดูล ต่า ง ๆ ได้
- สามารถรายงานผลสถิต ิผ ู้เข้า ใข้ง านระบบได้
- สามารถเสือ กตรวจสอบ และแสดงผลรายงานได้ห ลายรูป แบบอาทิ ผู้เข้า ซม, บทความที่เพิ่ม ขึ้น ,
ระบบสมาซิก ตามซ่ว งเวลาที่ต ้อ งการ
•มีร ะบบรายงานสถิต ิผ ู้เข้า ขมเว็บ ไซต์ (Visitor stats) โดยผู้ด ูแ ลระบบสามารถดูส ถิต ิข องผู้เข้า ซมเว็บ ไซต์
มีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- ระบบสามารถเก็บ สถิต ิผ ู้เข้า ซมเว็บ ไซต์ท ั้ง ที่ส มัค รเป็น สมาซิก และไม'สมัค รเป็น สมาซิก เมื่อ เข้า สู่เว็บ ไซต์
- ระบบจะประมวลผลสถิต ิท ี่ล ูก กำหนดในรูป แบบของกราฟ ที่เป็น ลัก ษณะ anim ation
- สามารถระบุฃ ่ว งเวลาที่ต ้อ งการดูส ถิต ิไ ด้
- สามารถวิเคราะห์ก ลุ่ม ผู้เยี่ย มซมจาก IP หรือ proxy server โดยสามารถแสดง
•คนเข้า มาเป็น จำนวนครั้ง ต่อ รัน ในซ่ว งเวลา ๑ เดือ น
•รายขื่อ ประเทศ
•รายซ ื่อ ISP
• แสดง UIP ต่า งประเทศ
•แส ด ง UIP มาจากหน่ว ยงานใดมากที่ส ุด ในประเทศ

- สามารถวิเคราะห์ OS และ brow ser ที่ใ ช้ไ ด้
•รายซ ื่อ OS
•ร าย ช ื่อ brow ser
• ความละเอีย ดหน้า จอ
• โดเมน
•มีร ะบบการกำหนดสิท ธิผ ูใ ช้ง านระบบ ผู้ด ูแ ลระบบสามารถกำหนดสิท ธิข องผู้เข้า ใช้ง านได้อ ย่า งน้อ ย
๓ ระดับ มีค วามสามารถอย่า งน้อ ย ดัง นี้
- ผู้ด ูแ ลข้อ มูล สามารถทำการตรวจสอบข้อ มูล หรือ ปรับ ปรุง เนื้อ หาข้อ มูล ก่อ นนำฃึ้น สู่เว็บ ไซต์
- สามารถตั้ง ค่า และบริห ารจัด การในแต่ล ะ m o d u le ได้
- สามารถเรีย กดูส ถิต ิก ารใช้ง าน, สถิต ิก ารเข้า เว็บ และการค้น หาได้
- สามารถกำหนดสิท ธิใ นการเข้า ถึง ข้อ มูล หรือ กลุ่ม ข้อ มูล ได้
•มีร ะบบบริห ารการออกแบบของเว็บ ไซต์ (T em plate M anagem ent) เพื่อ ให้ผ ู้ด ูแ ลระบบหรือ ผู้ใ ข้ง านระบบ
สามารถสร้า งรูป แบบของเว็บ ไซต์ห รือ กำหนดโครงสร้า งของ w e b page ในลัก ษณ ะ T em p late 'ช่วย,ใ นการควบคุม
โครงสร้า งหลัก ของ w e b site ให้ม ีล ัก ษณะเป็น รูป แบบเดีย วกัน มีค ุณ สมบัต ิอ ย่า งน้อ ย ดัง นี้
- สามารถกำหนด header, fo o ter หรือ m en u ต่า ง ๆ ได้
- สามารถทำการแก้ไ ข กำหนดคุณ ลัก ษณะหรือ รายละเอีย ดเฉพาะได้ และเมื่อ ทำการเปลี่ย น tem p la te
แล้ว จะไม'กระทบกับ ข้อ มูล ภายในที่ไ ด้ม ีก ารสร้า งไว้
- สามารถกำหนดโครงสร้า งของเว็บ ไซต์ไ ด้
- สามารถจัดทำ T em p la te ขึ้น ใหม่ไดไม'จำกัด จำนวน
- สามารถแก้ไ ข หรือ เปลี่ย นแปลงรูป แบบดีไ ซน์ข องเว็บ ไซต์ไ ด้ต ามต้อ งการ
๖ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งดำเนิน การติด ตั้ง เว็บ ไซต์ท ี่แ ล้ว เสร็จ พร้อ มทั้ง ฐานข้อ มูล และต้อ งดำเนิน การกำหนดค่า
ของระบบ (Configuration) เพื่อ ให้ก ลุ่ม สามารถใช้ง านเว็บ ไซต์ไ ด้อ ย่า งเต็ม ประสิท ธิภ าพและมีค วามมั่น คงปลอดภัย
และในการจัด ทำเว็บ ไซต์ร ูป ภาพ ข้อ ความ และมัล ติม ีเดีย ต่า ง ๆ ให้เป็น การรับ ผิด ขอบของผู้พ ัฒ นาเว็บ ไซต์เท่า นั้น
๗ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด ทำคู่ม ือ การใช้ง านและการดูแ ลเว็บ ไซต์ อย่า งน้อ ย ดัง นี้
- คู่ม ีอ สำหรับ ผู้ใ ข้ง านทั่ว ไป(เครือ ข่า ยกลุ่ม คลัส เตอร์ก าแฟ)
- คู'มือ สำหรับ ผู้ใข้ง านหรือ ผู้ด ูแ ลระบบงานเว็บ ไซต์ (เจ้า หน้า ที่ส ำนัก งานอุต สาหกรรม)
โดยเนื้อ หาคู่ม ือ ต้อ งระบุก ารใข้ส ิฃ สิท ธิ้ใ ห้ผ ู้ใ ข้ง านเข้า ใจ
๘ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งผัก อบรมการใช้ง านระบบบริห ารจัด การเว็บ ไซต์ รวมทั้ง วิธ ีก ารที่เกี่ย วข้อ งกับ การแก้ไ ข
ปรับ ปรุง เว็บ ไซต์ ให้แ ก'เจ้า หน้า ที่ส ำนัก งานอุต สาหกรรมและผู้ด ูแ ลระบบเว็บ ไซต์ ไม'น้อ ยกว่า ๕ คนและผัก อบรม
ผู้ไข้ง านทั่ว ไป จำนวนไม'น้อ ยกว่า ๑ ๐ คน โดยผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ขอบค่า ใช้จ ่า ยในการผัก อบรม อาทิ ค่า อาหาร
ค่า ที่พ ัก ค่า เดิน ทาง ให้ก ับ ผู้เข้า รับ การผัก อบรม
๙ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งดูแ ลและบำรุง รัก ษาเว็บ ไซต์ข องกลุ่ม ให้ส ามารถใช้ง านได้อ ย่า งปกติแ ละมีป ระสิท ธิภ าพ
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี หลัง จากเสร็จ สิ้น โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประสานงานของเจ้าหน้าที่จำนวนเงิน ๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท
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ทดสอบตลาด จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑0 115
(งานFood ingredients Asia ๒©๑๗ ณ ไบเทคบางนา กทม.)จำนวน ๑ 0 บูธ
(Thailand Coffee,Tea& Drinks 2017 ณ เมืองทองธานี)จำนวน ๑ 0 รุเธ
หมายเหตุส ถานที่แ ละงานอาจมีก ารเปลี่ย น แปลงตามสถาน การณ ์แ ละความเห มาะสม
การจัด กิจ กรรม ท ดส อบ ต ลาด ผ ลิต ภ ัณ ฑ ์พ ร้อ ม เจรจาคู่ค ้า ครั้ง ที่ ๑,๒ ม ีร ายล ะเอีย ด ด ัง น ี้
๑ . จัด อบ รม เต รีย ม ความ พ ร้อ ม ก่อ น ท ดส อบ ต ลาด และเจรจาธุร กิจ จำน วน ๑ ครั้ง ให ้ก ับ กล ุ่ม เป ้า ห ม าย
ที่จ ะไปร่ว มทดสอบตลาดโดยเนื้อ หาจัด อบรมต้อ งสอดคล้อ งกับ การทดสอบตลาดและการเจรจาธุร กิจ อาทิ
- การกำหนดราคาจำหน่า ยสิน ค้า ทั้ง ในและต่า งประเทศ การจัดทำ Price List
- การคำนวณ M inim un Order, การจัดทำ D isplay ร้า น
- การเรีย นรู้ว ัฒ นธรรม ประเพณ ี พฤติก รรมการบริโ ภคของลูก ค้า เป้า หมาย
- การจัด วางผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้เ ป็น ที่ด ีง ดูด ความสนใจของผู้บ ริโ ภค เป็น ต้น
๑ .๑ จัด เตรีย มเอกสารประกอบการอบรม ใบลงทะเบีย น อุป กรณ ์แ ละสื่อ
อิเ ลคทรอนิก ส์ส ถานที่ อาห ารและเครื่อ งดื่ม ครบทุก มื้อ พร้อ มที่พ ัก ให้ก ลุ่ม เป้า หมายผู้เ ข้า ร่ว มอบรมและเจ้า หน้า ที่
ผู้เกี่ย วข้อ ง ตลอดในช่ว งระยะเวลาการอบรมถ่า ยทอดความรู้
๑.๒ จัด หาและประสานวิท ยากร พิธ ีก ร และกลุ่ม เป้า ห มาย เพื่อ เข้า ร่ว มกิจ กรรม
๑ . ๔ จัด ทำสรุป ประเมิน ผลการจัด อบรม
๒. จ ัด กิจ กรรม ท ด ส อบ ต ลาด และเจรจาค ู่ค ้า จำน วน ๒ ครั้ง ๆละ ๑ 0 รุ5!ร
ณ สถานที่เ หมาะสมกับ ผลิต ภัณ ฑ ์ (กาแฟ) โดยมีร ายละเอีย ดดัง น ี้
๒ .๑ ดำเนิน การรับ สมัค ร กำหนดหลัก เกณ ฑ ์แ ละดัด เลือ กผู้ป ระกอบการจากการจัด ผีเ กอบรม
๒.๒กำหนดตารางกำหนดการจัด แสดง จำหน่า ยผลิต ภัณ ฑ ์ และเจรจาจับ คู่ธ ุร กิจ
๒.๓ จัด ทำคูห าแสดงและจำหน่า ยสิน ค้า
๑ )ประสานติด ต่อ กับ สถานที่/ ศูน ย์ก ารค้า ฯในการใช้พ ื้น ที่ส ำหรับ จัด งานพร้อ มรับ ผิด ชอบค่า ใช้จ ่า ย
ใน การใช้พ ื้น ท ี่ป ระกอบ ไป ด้ว ย ค่า เช่า พ ื้น ท ี่ ค่า กระแสไฟ ฟ ้า ค่า สาธารณ ูป โภ ค แล ะค ่า ใช ้จ ่า ยอ ื่น ๆ
ที่เกี่ย วช้อ งกับ การใช้พ ื้น ที่จ ัด งานดัง กล่า ว โดยครอบคลุม วัน จัด เตรีย มพื้น ที่ (Set UP) วัน แสดงและจำหน่า ยสิน ค้า
(Show ) และวัน รื้อ ถอน
๒) ออกแบบและวางผัง บริเ วณ (Lay 0นบฃองการจัด งานโดยรวมให้ส อดคล้อ งกับ พื้น ที่ข อง
ศูน ย์ก ารค้า ฯ และ Lay O u t ด ัง ก ล่า วต ้อ งเป ็น แบ บ P e r s p e c tiv e ท ี่ล งรายล ะเอ ีย ด ส ม จริง และแบ บ
D im ension ที่ล ง S c a le พื้น ที่ ต้อ งมีค วามสวยงาม สะดวกต่อ การใช้ป ระโยขน่ใ นพื้น ที่ ทั้ง น ี้ Lay O ut
ท ี่เ สน อต้อ งสาม ารถปรับ เปลี่ย น ไค้ต ามความเห ็น ขอบ ของผู้ว ่า จ้า ง และศ ูน ย์ก ารค ้า ฯ โด ย Lay O ut
การจัด งานต้อ งประกอบด้ว ย Lay O ut จัด งานโดยภาพรวมทั้ง หมด, Lay O ut การจัด คูห าแสดงสิน ค้า ,Lay Out
การจัด วางตำแหน่ง ป้า ยโฆษณาประซาสัม พัน ธ์ท ุก แบบ ภายในบริเวณงาน

๓) การจัด สร้า งคูห า เพื่อ แสดงและจำหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ ไม่น ้อ ยกว่า ๑ ๐ บูธ ภายในแต่ล ะบูธ ต้อ ง
มีร ายละเอีย ด ดัง นี้
- มีด วามแข็ง แรง มีผ นัง กั้น คูห า ๓ ด้า นหรือ ตามความเหมาะสม
- พื้น ปูพ รม หรือ วัส ดุเ รีย บอื่น ที่แ ข็ง แรงและสวยงาม
- โต๊ะ อย่า งน้อ ย ๑ ต ัว เก ้า อ ี้ อย่า งน้อ ย ๒ ตัว
- จุด เชื่อ มต่อ ไฟฟัา พร้อ มเด้า ปลั๊ก ไฟฟัา อย่า งน้อ ย ๑ จุด
- หลอดไฟ จำนวน ๑ ดวง
- แสงสว่า งที่เ หมาะสมและเพีย งพอ
- ป้า ยแสดงชื่อ ร้า นค้า ที่เ ข้า ร่ว มงาน พร้อ มหมายเลขคูห าและจัง หวัด ติด ที่บ ริเ วณคูห า
- อุป กรณ ์อ ำนวยความสะดวกอื่น ๆ เซ่น ถัง ขยะเป็น ด้น
๔) ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งออกแบบและกำหนดรูป แบบการจัด งาน (T h em e) ซึ่ง ต้อ งให้ผ ู้ว ่า จ้า งเห็น ขอบรูป แบบ
การจัด งาน รวมทั้ง การตกแต่ง ภายในบริเวณที่จ ัด งาน และจัด พื้น ที่ข องคูห าให้ส อดคล้อ งกับ การใช้พ ื้น ที่ โดยคำนึง
ถึง ความสวยงาม สะดวกต่อ การใช้ง าน
๒.๔ มีก ารประขาสัม พัน ธ์ก ารออกบูธ ของผลิต ภัณ ฑ์ โดยออกแบ บ ผลิต และติด ตั้ง ป้า ย
ประซาสัม พัน ธ์ ณ สถานที่จ ัด งานหรือ บริเ วณ ใกล้เ คีย ง ไม่น ้อ ยกว่า ๔ ป้า ย และจัด ให้ม ีก ารประซาสัม พัน ธ์
ทางสื่อ ได้แ ก่ห นัง สือ พิม พ์ และทางโลกออนไลน์ ไม่น ้อ ยกว่า ๒ ซ่อ งทาง
๒.๔ อำนวยความสะดวกและรับ ผิด ขอบค,าใข้จ ่า ยในการขนส่ง ผลิต ภัณ ฑ ์ ให ้แ ก'ผู้ป ระกอบการที่เ ข้า ร่ว มงาน
แสดงและจำหน่า ยผลิต ภัณ ฑ ์
๒ .๖รับ ผิด ข อบ ค ่า ใช ้จ ่า ยและอำน วยค วาม ส ะด วกแก'เจ้า ห น ้า ท ี่แ ละผ ู้ป ระกอบ การท ี่ร ่ว ม ออกบ ูร
ได้แ ก่ จัด ยานพ าห นะรับ ส่ง ณ จัง หวัด นั้น ๆ ถึง สถานที่จ ัด งาน จัด เต รีย ม อาห ารให ้ค รบ ท ุก ม ื้อ และที่พ ัก ท ี่ส ะอาด
เหมาะสม
๒.๗ ติด ต่อ ประสานคู,ธุร กิจ อย่า งน้อ ยจำนวน ๔ ราย และให้เ กิด การจับ คู่ธ ุร กิจ ไม่น ้อ ยกว่า ๒ คู่
โดยดูแ ลความสะดวกและรับ ผิด ขอบค่า ใช้จ ่า ยในการจัด เตรีย มสถานที่ อาหารว่า งเครื่อ งดื่ม และของที่ร ะลึก
ให้ก ับ คู่ธ ุร กิจ ที่เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมอย่า งเหมาะสม พร้อ มเอกสารข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์ข องผู้ป ระกอบการที่ร ่ว มออกบูร
เพื่อ ให้ผ ู้ด ้า ใช้ป ระกอบในการตัด สิน ใจร่ว มธุร กิจ โดยมีข ้อ มูล อย่า งน้อ ย ๒ ภ าษ า
๒.๘ จัด ทำแบบสอบถามความพิง พอใจ ข้อ คิด เห็น และเสนอแนะ ทั้ง แบบสอบถามผู้ม าเที่ย วขมงาน
และแบบสอบถามเกี่ย วข้อ งกับ กิจ กรรมการออกบูร และเจรจาคู่ธ ุร กิจ
๒ .๙ จัด เก็บ ข้อ มูล รายได้จ ากการจำหน ่า ยใน การออกบูร ทุก ราย เป็น ประจำทุก วัน จนกว่า จะเสร็จ สิ้น กิจ กรรม
๒ .๑ ๐ ทำสรุป ประเมิน ผลการดำเนิน การ พ ร้อ มเปรีย บเทีย บก่อ นดำเนิน การและหลัง ดำเนิน การในรูป แบบ
ข้อ มูล อธิบ ายและสถิต ิ

๔ ,ด้านการประขาสัมพันธ์กิจกรรมจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,0๐๐ บาท
- จ้างจัดทำ วีด ี'โอ'ในรูป แบบ CD (ความยาว ๔ นาที ) จำนวน ๑ ๐ ๐ แผ่น =
- จัด ทำรูป เล่ม ไดเร็ก ทอรื่ สีส ัน สวยงาม จำนวน ๒ ๐๐ เล่ม = ๓ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐
- ประซาสัม พัน ธ์ก าแฟแม่ฮ ่อ งสอนโดยการสัม ภาษณ์ผ ู้บ ริห าร และผู้เกี่ย วข้อ ง
ทางรายการโทรทัศ น์ซ ่อ งหลัก = ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

- ประซาสัม พัน ธ์เผยแพร่ก าแฟ ทางซ่อ งทางโลกออนไลน์ จำนวน ๓ ซ่อ งทาง
=
๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐
- นำสื่อ รายการโทรทัศ น์จ ากส่ว นกลาง ลงพื้น ที่ท ำสารคดีร ายการประซาสัม พัน ธ์ก าแฟ = ๒ ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ 0
- จัด งานประซาสัม พัน ธ์ส รุป กิจ กรรมตามโครงการและประซุม เพื่อ บูร ณ าการต่อ ยอดการพัฒ นากาแฟ
กับ หน่ว ยงานที่เกี่ย วซ้อ ง จำนวน ๑ ครั้ง

= ๗ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

