
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างเหมาจัดงาน มหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 

ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖๑ 
…………………………………………………................................. 

๑. ความเป็นมา 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม (Zoning) ในการผลิตปศุสัตว์ 
เนื่องจากในแต่ละจังหวัดมีความโดดเด่นในแต่ละด้านที่เป็นองค์ประกอบร่วม  ได้แก่จังหวัดสมุทรสาครเป็น
แหล่งโรงงานแปรรูปปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน  จังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นแบบในการผลิตปศุสัตว์เชิงอนุรักษ์
และรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิต
ปศุสัตว์เป็นอันดับต้นของประเทศ กล่าวคือเป็นแหล่งผลิตผลิตโคเนื้อ, โคนม, แพะเนื้อ และรวมถึงการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก นับเป็นฐานการลงทุนด้านปศุสัตว์ส าคัญของประเทศไทย ผลผลิตส าคัญอาทิ เช่น เนื้อโค ,น้ านม, 
เนื้อแพะ สุกรและสัตว์ปีก  สามารถส่งเข้าสู่ระบบการแปรรูปและบริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ อีก
ทั้งกลุ่มจังหวัดฯยังมีศักยภาพด้านการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ส าคัญ มีแหล่งความรู้ทางวิชาการ เช่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่ง ท าให้สามารถเกิด
งานวิจัยในการพัฒนาทั้ง สายพันธุ์ ระบบมาตรฐานการผลิต  อย่างไรก็ตามขณะนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง ยังขาดนวัตกรรม (Innovation) ด้านการผลิตและการแปรรูปที่จะ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  การผลิตสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ มีปริมาณที่มากเป็น
อันดับต้นของภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดโคเนื้อที่ก าลังเติบโต แต่ยังขาดการจัดการด้านการตลาด ด้ านการแปร
รูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นสินค้าด้านอาหาร ส าหรับบริโภคและจ าหน่ายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดใน
ระดับประเทศและเพ่ือการส่งออก ด้านการประชาสัมพันธ์ จึงจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาพแก่เกษตรกร,กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการผลิตพลังงานทดแทนแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
                    เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้าและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นทุกภาคส่วน
ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาด รองรับการเติบโตของประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต    ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบุรี จึงก าหนดจัดงานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑   ณ ด่านกกักันสัตว์เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 
2. วัตถุประสงค ์
                    2.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์งานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒  แสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation) ด้านปศุสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง     
                                                      
                                                       /2.2 เพ่ือเปิดโอกาส...... 
 



                                                             (๒) 
 
                   2.2  เพื่อเปิดโอกาสให้การแลกเปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food safety)  และปลอดมลภาวะ(Zero waste Livestocks) ของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
                    2.3 เพ่ือเปิดตลาดการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในราคาถูก  ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย 
ตามนโยบายตลาดน าการผลิตของรัฐบาล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
        3.1 ประชาชนทั่วไป 
        3.2 เจ้าหน้าที่จากองค์กร  หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
       3.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ 
        3.4 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 
                  3.5 สื่อมวลชน 

5. สถานที่และระยะเวลาการจัดงาน  
                 ๔.๑ สถานที่จัดงาน ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
                 ๔.๒ ระยะเวลาการจัดงาน  จ านวน 3 วัน ระหว่างวันที่ ๒1 – 23 มิถุนายน 2561   

6. คุณลักษณะของงานที่ต้องด าเนินการ 

  ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสรรค์ ก าหนดรูปแบบแนวคิดของการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใน
งานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน มีความน่าสนใจ ด าเนินการและประสานงานส่วนต่างๆ รวมทั้ง
บริหารจัดการงานในภาพรวมและการอ านวยความสะดวกทั้งหมดให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้ให้สมบูรณ์มากท่ีสุด โดยการก่อสร้างและตกแต่งจะต้องเสร็จก่อนเวลาเปิดงาน ส่วนการรื้อถอนจะต้องให้
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

6.1 รายละเอียดการจัดสถานที่ 
        6.1.1 ออกแบบและวางผังการใช้พ้ืนที่จัดงานทั้งหมดที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ก าหนด  รูปแบบคูหา การตกแต่งสถานที่จัดงาน เต็นท์ผ้าใบสีขาวแบบสวยงามขนาดใหญ่ ขนาดกว้าง 18x30 เมตร 
พร้อมพัดลม ไอน้ าขนาดใหญ่จ านวน 2๐ ตัว ให้เหมาะสมกับสถานที่จัดงาน โดยให้ติดตั้งภายในบริเวณสถานที่
จัดงานเพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน  จัดท าซุ้มทางเข้า กิจกรรมและแนวคิดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ให้เหมาะสม ทันสมัย แปลกใหม่ และดึงดูดความสนใจ  ซึ่งมีความเหมาะสมและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดงาน 
        6.1.2 ออกแบบและจัดท าตราสัญลักษณ์ ส าหรับใช้ในงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งาน มีความทันสมัยเข้ากับยุค ๔.๐ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 จุด 
        6.1.3 ออกแบบและติดตั้งระบบแสง สี เสียง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า 
ประปา) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน ที่ท าให้งานสมบูรณ์มากที่สุด 
ดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาการจัดงาน โดยการก่อสร้างและตกแต่งจะต้องเสร็จก่อนเริ่มจัดงาน
ภายใน 2 วัน  ส่วนการรื้อถอนจะต้องให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดการจัดงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม 
 
 
                                                                                                             /6.1.4 จัดหา...... 
 



(3) 
 

                          6.1.4 จัดหาและติดตั้งเต็นท์ ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดงาน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 4 x 8 เมตร  
จ านวนไม่น้อยกว่า 70 หลัง และติดป้ายแสดงรายการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีก าหนด  พร้อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าในคูหา ประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซนส์ ๑ หลอด ปลั๊กไฟ ๕ แอมป์ ๒ ช่อง ๑ จุด  โต๊ะหน้าขาว ขนาด 
0.60 x 1.50 เมตร ๑ ตัว  และเก้าอ้ี ๒ ตัว และถังขยะ ๑ ใบ    
       6.1.5  จัดท ามุมพักผ่อน จุดถ่ายภาพที่เข้ากับการจัดงาน โดยรอบบริเวณ จ านวน 8 จุด 
       6.1.6 จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดตลอดการจัดงาน 
       6.1.7  สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น มีสุขาให้บริการบริเวณงานและรถสุขาเคลื่อนที่ 
รวมไม่น้อยกว่า 2 จุด หน่วยรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างน้อย ๑ จุด  และจัดให้มีที่จอดยานพาหนะของผู้มาร่วมงาน
อย่างพอเพียง 

 6.2 รายละเอียดการจัดเวทีกลางและพิธีเปิดงาน    
   6.2.1 ออกแบบและจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับพิธีเปิดทั้งหมด   
            (๑) จัดท าเวที ขนาดกว้าง 12 เมตร ลึก 6 เมตร สูง 1.2 เมตร   

       (๒) ออกแบบและจัดสร้าง Podium ให้สอดคล้องกับ Theme ของงานและมี
ความทันสมัยพร้อมดอกไม้สด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 จุด พร้อมแท่นรองยืนตามความเหมาะสม 

     (๓) จัดระบบแสง สี เสียง พร้อมจอ LED ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 4 เมตร รวม  
32 ตารางเมตร พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมตลอดการจัดงาน ออกแบบข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค  ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน   
       (๔) ออกแบบและจัดท าอุปกรณ์ในพิธีเปิด และจัดท าเทคนิคพิเศษที่เหมาะสมกับ 
Theme งานและมีตัวมาสคอตรูปโคเนื้อหรือไก่พ้ืนเมือง  รวมจ านวน 4 ตัว เพื่อเพ่ิมสีสันของงาน 

            (๕)  ด าเนินงานในพิธีเปิดงานทั้งหมด รวมทั้งจัดท ารายละเอียดขั้นตอนต่างๆ  
เกี่ยวกับพิธีเปิด 
                                    (๖) จัดพิธีกรที่มีชื่อเสียงเพ่ือด าเนินรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน 
พิธีเปิด จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  
       (๗) จัดให้มีการแสดงด้านความเป็นมาหรือวิถีชีวิตด้านปศุสัตว์ประกอบพิธีเปิดที่
เหมาะสมเข้ากับ theme ของงาน อย่างน้อย 1 ชุด  

            (๘) จัดหาชุดรับแขกส าหรับประธาน จ านวน  1 ชุด และเก้าอ้ีบุนวมพร้อมผ้า 
คลุมส าหรับแขกผู้มเีกียรติ จ านวน 100 ตัว 
                                    (9) จัดหารถกอล์ฟ ส าหรับให้ประธานและผู้มีเกียรตินั่งชมบริเวณงาน จ านวน  
4 คัน ตลอดวันจัดงาน 

            (๑0) จัดหาเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุม หน้าเวทีส าหรับพิธีเปิดและชมการแสดง จ านวน 
ไมน่้อยกว่า ๕๐๐ ตัว  

            (๑1) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากวัตถุดิบภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง ๒ ส าหรับแขกผู้ร่วมงานพิธีเปิดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชุด  

            (๑2) จัดของที่ระลึกที่สอดคล้องกับงาน เป็นผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่ม 
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ส าหรับมอบประธานและผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิด จ านวน 5 ชุด โดยความเห็นชอบ
ของผู้ว่าจ้าง 
                                                                                                           /(14) จัดของ..... 

 



(๔) 
 

            (๑3) จัดของที่ระลึกส าหรับแขกผู้มีเกียรติ,สื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน จ านวน 50๐ ชิ้น  
              (๑4) จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพ่ือดูแลเครื่องดื่มและของว่างส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน  
            (๑5) จัดท าจุดลงทะเบียนส าหรับพิธีเปิด พร้อมเอกสารเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน  

ไม่น้อยกว่า 1 จุด และเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 5 คน 
       (๑6) จัดช่างภาพถ่าย VDO ภายในงาน และสามารถน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
จอ LED ที่เวทีกลางได้ทันที ตลอดเวลาจัดงาน 

            (๑7) จัดเตรียมแฟ้มข่าวส าหรับสื่อมวลชน ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด 
              (๑8) จัดอาหารกลางวันส าหรับประธาน และแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 10๐ ท่าน  

ณ สถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีก าหนด จ านวน ๑ มื้อ โดยใช้วัตถุดิบสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง ๒ 

            (19) อาหารกลางวันจ านวน ๓ มื้อ (วันที่ 21-23 มิ.ย.61) ส าหรับเจ้าหน้าที ่
และผู้เกี่ยวข้องวันละ 30๐ คน โดยใช้วัตถุดิบสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 

    6.3. รายละเอียดการจัดนิทรรศการและการแสดงสัตว์  
6.3.1 ออกแบบและจัดเตรียมพื้นที่จัดงานทั้งหมด   พร้อมปรับภูมิทัศน์และตกแต่ง 

สถานทีใ่ห้มคีวามเหมาะสม  ประกอบด้วย 
    (1) โซน แสดงสัตว์มีชีวิต ชนิด โคเนื้อ และสัตว์ชนิดอ่ืน โดยมีรายละเอียด
ป้ายสื่อความหมาย  ท าคอกสัตว์พร้อมรางน้ า รางอาหาร ในแต่ละคอก และเตรียมฟางหรือหญ้าแห้งหรือ
อาหารส าหรับสัตว์กินในช่วงที่น ามาโชว์หรือแสดงให้พอเพียง  

         (2) โซน นิทรรศการหลักการทรงงานด้านปศุสัตว์ตามแนวพระราชด าริ   
                                     (๒.๑) ออกแบบและจัดนิทรรศการ น าเสนอในลักษณะของสื่อผสม(ภาพ
และเสียง) แสดงผลงาน สินค้า และนวัตกรรม ความรู้ด้านปศุสัตว์ของหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกร พร้อม
ออกแบบให้สอดคล้องกับ Theme ของงาน โดยเน้นงานด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดฯยุคไทยแลนด์ 4.0,การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์,การผสมเทียมและนวัตกรรมการแปรรูปโคเนื้อ
,แพะสัตว์ปีก  
                                     (๒.๒) จัดหาชุดรับแขกส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ชุด 

                      (๒.๓) จัดหาเก้าอ้ีส าหรับชมการแสดง จ านวน ไม่น้อยกว่า 1๐๐ ตัว  
                      (๒.๔) จัดหาพิธีกร พูดเชิญชวนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง  ๆจ านวน ๓ วัน 
                      (๒.๕) จัดให้มีกิจกรรมการแสดงเพ่ือสร้างความสนุกสนานและความ  

บันเทิงพร้อมจัดรางวัลเป็นพันธุ์สัตว์ ช่วงเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป วันละ 1 รอบๆละไม่ต่ ากว่า ๒ ชั่วโมง 
                      (๒.๖) จัดท าป้ายชื่อร้านค้าจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ ชุด/คูหา  

และกรณคีูหาหัวมุมจัดท าคูหาละ ๒-๓ ชุด ,ป้ายชื่อร้านที่มาร่วมงาน,ป้ายแสดงพันธุ์สัตว์ 
                      (๒.๗) จัดโต๊ะหน้าขาวส าหรับวางสินค้า จ านวน ๑ ตัว/คูหา พร้อม 

เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน ๒ ตัว/คูหา 
                      (๒.๘) จัดไฟฟลูออเรสเซ้นต์พร้อมปลั๊กไฟ จ านวน ๑ ชุด/คูหา 
 
                                                                                 /(2.9) จัดตั้งพัดลม... 



                                       (5) 
 
                     (๒.๙) จัดตั้งพัดลมไอน้ าระบายความร้อย จ านวน ๒ จุด 
                     (๒.๑๐) จัดเจ้าหน้าที่ประจ า ณ สถานที่จัดงาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน 
                     (๒.๑๑) จัดให้มีนิทรรศการการเล่นวัวลาน   
                       (๒.๑๒) จัดหาวัวเทียมเกวียนตามวิถีชีวิตของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี  

เพ่ือโชว์และให้ประชาชนนั่งชมงาน จ านวน ๒ เล่ม/วัน 
 6.4  รายละเอียดการจัดการประกวดเมนูอาหาร 

 6.4.1 ออกแบบและจัดเตรียมพื้นที่จัดการประกวดให้เหมาะสม  
  6.4.2 จัดหาชุดรับแขกส าหรับประธาน และแขกผู้มีเกียรติ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

6.4.3 จัดหาเก้าอ้ีชมการแสดงจ านวน 2๐๐ ตัว และพัดลมไอน้ าจ านวน ๔ จุด 
6.4.4 จัดหาพิธีกร ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
6.4.5 จัดท าป้ายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

                                    6.4.6 จัดโต๊ะหน้าขาวพร้อมเก้าอ้ีพลาสติกส าหรับวางอุปกรณ์ในการเข้าประกวด 
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๐  ชุด 

6.4.7 จัดไฟฟลูออเรสเซ้นต์พร้อมปลั๊กไฟ จ านวน ๑ ชุด/คูหา 
6.4.8 จัดเจ้าหน้าที่ประจ า ณ สถานที่จัดงาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน 
6.4.9 จัดท าโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ส าหรับผู้เข้าประกวด 
6.4.10 จัดเตรียมวัตถุดิบเนื้อโคและไก่พ้ืนเมือง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าใช้ใน 

การแข่งขัน 

   6.5  รายละเอียดการจัดการประกวดโคเนื้อ 
 6.5.1 ออกแบบจัดท าเวที ขนาด ๖x๔ เมตร สูง ๑ เมตร และจัดเตรียมพ้ืนที่จัดงาน 

ทั้งหมด เต้นท์ขนาด 4x8 เมตร จ านวน ๑๐ เต็นท์  จุดพักโค สังเวียนท าด้วยซองเหล็กขนาดมาตรฐาน จ านวน 
50 แผง มีเต็นท์ขนาด 15x24 เมตร คลุมประกอบเป็นที่ส าหรับประกวดโค ที่ประกวดปูพ้ืนด้วยทราย พร้อม
ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้มีความเหมาะสม      
                               6.5.2 จัดหาชุดรับแขกส าหรับประธาน และแขกผู้มีเกียรติ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

6.5.3 จัดหาเก้าอ้ีส าหรับชมการแสดง จ านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ ตัว พัดลมไอน้ า  
จ านวน 6 จุด 

6.5.4 จัดหาพิธีกร ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
6.5.5 จัดท าเอกสารลงทะเบียนและโบว์แสดงหมายเลขโคที่เข้าร่วมประกวด 

        6.5.6 จัดโต๊ะหน้าขาวส าหรับวางอุปกรณ์ และลงทะเบียน  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด  
พร้อมเก้าอ้ีพลาสติก  

6.5.7 จัดเครื่องขยายเสียง ระบบไฟส่องสว่าง  พร้อมปลั๊กไฟให้พอเพียง 
6.5.8 จัดเจ้าหน้าที่ประจ า ณ สถานที่จัดงาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน 
6.5.9 จัดท าโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ส าหรับโคเนื้อที่ชนะการประกวดตามที่ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีก าหนด             
                                               

/6.6 รายละเอียด.... 
 

 



(๖) 
 

                         6.6  รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ 

 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรวมทั้งขออนุญาตการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การออกประกาศผ่านสื่อ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย พร้อมรื้อถอน ดังนี้ 

6.6.1 ออกแบบและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งรื้อถอน 
    ๑) ป้ายคัทเอ๊าท์ ขนาด 4 x 8 เมตร (แนวนอน) จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
    ๒) ป้ายคัทเอ๊าท์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร (แนวตั้ง) จ านวน 100 ป้าย  

พร้อมติดตั้งก่อนงาน อย่างน้อย 30 วัน โดยติดตั้งบริเวณเหมาะสมในอ าเภอต่างๆ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงครามและสมุทรสาคร(กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) และบริเวณท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
      3) ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน  ๒๐ ป้าย เพ่ือติดรถ
ประชาสัมพันธ์                         
                                         ๔) ป้ายไวนิล ขนาด 2.40 x 6.00 เมตร จ านวน  1 ป้าย 

          6.6.2 ออกแบบจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน จ านวน 500 แผ่น 
   6.6.3 จัดงานแถลงข่าว ด าเนินการก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

     ๑) ออกแบบขั้นตอนการแถลงข่าว จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งฉากหลัง และ 
ระบบแสง สี เสียง  
    ๒) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น 
    ๓) จัดเตรียมข้อมูลประกอบการแถลงข่าว เอกสารส าหรับแจกสื่อมวลชน 

6.6.4 ผลิตและเผยแพร่ข่าว และหรือ สัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดงานฯ ผ่าน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

6.6.5 จัดรถประชาสัมพันธ์ จ านวน 10 คัน ด าเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่ม 
งานโดยวิ่งประกาศฯในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2) ตลอดวัน จ านวน 5 วัน 

6.6.6 จดัท าแผ่นพับสี โดยมีเนือ้หาการเผยแพร่ประชาสัมพันธง์าน จ านวน 2,000 แผ่น 

6.7  การประเมินผลการจัดงาน 
            6.7.1 ผู้รับจ้าง จัดท าส ารวจความพึงพอใจ/แบบสอบถาม ของผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดท า
และน าเสนอแบบส ารวจให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการจะต้องออกแบบการประเมินผลการจัดงาน อย่างน้อย
วันละ 50 ราย/วัน รวมไม่น้อยกว่า 200 ราย 
   6.7.2 จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามขอบเขตการ
ด าเนินงาน (TOR) และบันทึกลงแผ่น CD จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด พร้อมน าส่งเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงาน 
ได้แก่ เอกสารลงทะเบียนในทุกกิจกรรม เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน และผู้ประกอบการ 
โดยจัดท าเข้ารูปเล่มน าส่งพร้อมเล่มสรุปผลการด าเนินงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดงาน 
 

-/๗. วงเงินงบประมาณ... 
 



                                                               (๗) 
 

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
วงเงินงบประมาณ 3,450,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                             

๘. การก ากับการด าเนินงานของผู้รับจ้าง 

  ด าเนินการก ากับการด าเนินงานของผู้รับจ้าง โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้รับ
จ้างจะต้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้ทราบทุก ๗ วัน หรือตามผู้ว่าจ้างก าหนดนับถัดจากวันลง
นามในสัญญา  หากมีข้อสงสัยในความชัดเจนหรือความเข้าใจในขอบเขตของงานจ้างให้อยู่ในการวินิจฉัยของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และข้อวินิจฉัยนั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

9. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

9.1 เป็นนิติบุคคล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                     9.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 9.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตาม
ระเบียบของทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 9.4 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   
                     9.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชี  รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 9.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                    9.7 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จ้าง หรือมีประสบการณ์ในการจัดงาน
ด้านการเกษตรหรือปศุสัตว์ เฉพาะสัญญาเดียววงเงินไม่ต่ ากว่า 1.5 ล้านบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการฯ โดยผู้เสนอราคาจะตอ้งยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงาน 

10. การจัดท าข้อเสนอทางเทคนิค 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิคให้คณะกรรมการประกวดราคา
พิจารณาโดยเอกสารรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคท้ังหมด จะต้องท าให้อยู่ในรูปเล่มเดียวกัน จ านวน ๑ ชุด 
โดยมีหัวข้อการน าเสนอ ดังนี้ 
  10.1 รูปแบบและแนวคิดการจัดงาน (Theme) 
  10.2 เนื้อหาและการออกแบบภาพงานทั้งหมด 
 

-/10.3 แผนการ… 
 



(๘) 
 
  10.3 แผนการด าเนินงาน 
  10.4 รายละเอียดทุกกิจกรรมที่ก าหนดโดยละเอียด 
  10.5 แบบร่างป้าย, เวที และการตกแต่ง 
  10.6 แนวคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งบริเวณงาน 
  10.7 ข้อเสนอการประชาสัมพันธ์ 
  10.8 ข้อเสนอการจัดกิจกรรมภายในงาน 
  10.9 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

11. การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย 
      ผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าจ้างงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามสัญญาครบถ้วน และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ตามองค์ประกอบดังนี้ 
12.1 ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน  นับ 

ถัดจากวันสิ้นสุดการจัดงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ประกอบด้วย 
(๑) ต้นแบบ (Art Work)  สื่อเอกสาร   หรือสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดเป็นFile  บน 

แผ่น CD จ านวน ๒ ชุด 
                      (๒) ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการด าเนินงานในแผ่น CD จ านวน ๒ ชุด พร้อมสกรีน
หน้าปกแผ่น CD ซึ่งมีโลโก้และภาพ/ข้อความ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

(๓)  ภาพเคลื่อนไหว (VDO) ต้นฉบับ และที่ตัดต่อแล้วโดยมีความยาวประมาณ ๗ – ๑๐ นาท ี 
ในแผ่น CD จ านวน ๒ ชุด พร้อมสกรีนหน้าปกแผ่น CD ซึ่งมีโลโก ้และภาพ/ข้อความ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
                      (๔) แผ่น CD ทั้งในข้อ (๒) และ (๓) บรรจุในกล่อง พร้อมหน้าปกกล่องที่มีโลโก้ และ
ภาพ/ข้อความ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

(๕) วัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ไฟล์ต้นฉบับหน้าปก 
แผ่น CD และหน้าปกกล่อง 

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
      หากผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
        ๑. ทางไปรษณีย์   ส่งถึง  ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๑  ถนน

ราชด าเนิน ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 
 ๒. โทรศัพท ์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๔๙๖  ต่อ ๑๒  โทรสาร  ๐ ๓๒๔๒ ๔๙๐๙ 
 

……………………………………………….ประธานกรรมการ 
          ( นายอิสรา   หล้าสุดตา ) 

                                     สัตวแพทย์ช านาญงาน 

……………………………………………….กรรมการ 
       (นายจักรกฤษณ์  ตรีแดงน้อย) 

                          เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

……………………………………………….กรรมการ 
       (นางสาวอุไรวรรณ  ขลิบทอง) 

                                 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 


