
ล ำดับ รำยละเอียด จ ำนวน หน่วย งบประมำณ 

1 7,513,500        

2

- จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนจัดท ำข้อมูล Digital Content 1         งำน 74,667             

- ด ำเนินกำรออกแบบ และจัดวำงเน้ือหำท่ีจะใช้ในกำรน ำเสนอผลงำน โดยศึกษำข้อมูลพร้อมท้ังประสำนงำนกับเจ้ำของ content ด้ำน

กำรอำหำรและท่องเท่ียว 1         งำน 254,000            

- จัดท ำวิดีโอส ำหรับใช้แนะน ำร้ำนค้ำพร้อมเมนูอำหำรท่ีน่ำสนใจ และสถำนท่ีท่องเท่ียว ก ำหนดให้มีควำมยำว ชุดข้อมูลละไม่น้อยกว่ำ 30 

วินำที พร้อมท ำ Sub Title ฉบับภำษำไทย ฉบับอังกฤษ และฉบับภำษำจีน รวมท้ังส้ิน 3 ภำษำ 1,000    ชุด 11,623,333       

- จัดท ำ E-catalogue หรือข้อมูลประเภท Text content ส ำหรับใช้เพ่ือกำรแนะน ำ ประชำสัมพันธ์ร้ำนอำหำร และสถำนท่ีท่องเท่ียว ใน

รูปแบบภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และฉบับภำษำจีน 1,000    ชุด 1,522,000         

- ด ำเนินกำรจัดท ำคลิปวิดิโอ โดยใช้เทคโนโลยี AR/VR/Virtual tour หรือ Virtual Video 360 เพ่ือแนะน ำร้ำนอำหำรและสถำนท่ี

ท่องเท่ียว พร้อมท ำ Sub Title ฉบับภำษำไทย ฉบับอังกฤษ และฉบับภำษำจีน
45        ช้ินงำน 800,325            

3

- กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อย และรำยย่อย (MSMEs) ด้ำนอำหำรและท่องเท่ียว สำมำรถเข้ำถึง

แพลตฟอร์มท่ีช่วยเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับผู้ประกอบกำร 1         กิจกรรม 623,333            

- . จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และรำยย่อย 

(MSMEs) ด้ำนอำหำรและท่องเท่ียว โดยด ำเนินกำรจัดอบรมออนไลน์ 10        คร้ัง 1,344,333         

4

- กำรจัดกิจกรรมงำนแถลงข่ำว วำงแผนกำรจัดงำนแถลงข่ำว เตรียมจัดหำสถำนท่ี ตกแต่ง เคร่ืองด่ืมและอำหำรว่ำงส ำหรับผู้ร่วมงำน เพ่ือ

ประชำสัมพันธ์โครงกำรและประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร โดยมีกำรเชิญส่ือโทรทัศน์ Digital TV หรือสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม อย่ำง

น้อย 6 ช่อง ส่ือหนังสือพิมพ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ อย่ำงน้อย 7 ฉบับ ส่ือวิทยุ ส่ือนิตยสำร ส่ือออนไลน์ และส ำนักข่ำวต่ำง ๆ ท้ังไทย 

และ/ต่ำงประเทศ  อย่ำงน้อย 7 ส่ือ

1         งำน 1,077,667         

- ออกแบบกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยภำพ (Infographic) และจัดท ำส่ือดิจิทัลในรูปแบบป้ำยบนเว็บไซต์ (Website Banner) ขนำดต่ำง ๆ 

และจัดหำเว็บไซต์ท่ีเหมำะสมเพ่ือประชำสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 เว็บไซต์ เพ่ือส่งเสริมกำรใช้งำน และสำมำรถเข้ำถึงกำรลงทะเบียนเข้ำใช้

งำน Platform 
5         เว็บไซต์ 227,167            

- ด ำเนินกำรวำงแผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ กำรท ำกิจกรรมกำรตลำดผ่ำนส่ือออนไลน์ และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้

เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำเน้ือหำด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้งำน Platform แนะน ำ และเชิญชวน โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

ในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว และครอบคลุมถึงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ของขวัญหรือของรำงวัลในกิจกรรม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คร้ัง

5         คร้ัง 387,667            

- จัดท ำแผนด ำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่ำนช่องทำงกำรรับรู้ด้วยเน้ือหำท่ีง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของ

ผู้ประกอบกำรและประชำชนท่ัวไป ให้เข้ำถึงจ ำนวน 500,000 รำย  ในรูปแบบวิดีทัศน์ข้ึนมำใหม่ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ จ ำนวน ๑ เร่ือง

 ควำมยำวไม่เกิน ๓ นำที
1         งำน 354,333            

5            177,167

รวม 25,979,492.00  

รำคำกลำง

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลผู้ประกอบกำรและด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำรและกำรท่องเท่ียว เพ่ือประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Digital Food 

Tourism สร้ำงโอกำสในยุค Post-COVID

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร : ฝ่ำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและธุรกิจ

3. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร : 26,000,000 บำท (ย่ีสิบหกล้ำนบำทถ้วน)

4. วันท่ีก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันท่ี : 29 มิถุนำยน 2564

    เป็นเงิน 25,979,492 (ย่ีสิบห้ำล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหม่ืนเก้ำพันส่ีร้อยเก้ำสิบสองบำทถ้วน)

แบบ บก.06

ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และรำยย่อย (MSMEs) ด้ำนอำหำรและท่องเท่ียว พร้อมจัดท ำข้อมูล เน้ือหำเก่ียวข้องกับ

กิจกำรของผู้ประกอบกำรฯ เพ่ือส่งมอบข้อมูลดังกล่ำว สู่แพลตฟอร์ม Digital Food Tourism จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10,000 รำย ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยใช้จัดท ำข้อมูล Digital Content ด้ำนกำรอำหำรและท่องเท่ียว ในรูปแบบท่ีน่ำสนใจ ร่วมกับผู้ประกอบกำรฯ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,000 ชุดข้อมูล เพ่ือ

ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จัก และสร้ำงโอกำสในกำรกระจำยตัวของนักท่องเท่ียวไปสู่พ้ืนท่ีรอง

พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลในกำรใช้แพลตฟอร์ม Digital Food Tourism ให้แก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และรำยย่อย (MSMEs) ด้ำน

อำหำรและท่องเท่ียว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10,000 รำย โดยจัดรูปแบบออนไลน์หรือออนไลฟ์ (online / offline) เพ่ือส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำช่องทำงกำรรับรู้ เพ่ือง่ำยต่อกำรเข้ำถึงกำรประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม Digital Food Tourism ของ

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และรำยย่อย (MSMEs) ด้ำนอำหำรและท่องเท่ียว เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนประชำชน และ

ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมและประเมินผลโครงกำร จัดท ำข้อมูลรำยงำน ข้อมูลกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนส่งมอบข้อมูลเชิงสถิติ

ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำรฯ ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร



5. แหล่งท่ีมำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) สืบรำคำจำกท้องตลำด 3 รำย ดังน้ี

6. รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 

    6.1 นำยวำฤทธ์ิ ศิริพิทยำโรจน์นำยพรชัย  หอมช่ืน

    6.2 นำงสำวสุชำดำ โคตรสินนำยวำฤทธ์ิ  ศิริพิทยำโรจน์

6.3 นำงสำวสุชำดำ 	โคตรสิน

    6.4 นำงสำวสุชำดำ โคตรสินนำงสำวชณิกำ  อรัณยกำนนท์

    6.5 นำงสำวอรวรรณ อินทร์จันทร์นำงสำวศศกร  โชติวสุธร

   5.3 บริษัท มันดี โปรดักช่ัน จ ำกัด

   5.1 บริษัท ครีเอทีฟ พลำซ่ำ จ ำกัด

   5.2 บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จ ำกัด


