
 

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) 

REFERENCE Nº : RFQ FA19/039/THA-TH 

 
ใบเสนอราคา 

การจดัจ้างผู้ประสานงานเพื่อการจดังานเสวนา Confessions of Shoppers 
กิจกรรม 1 วนั ชว่งเวลา 16.00-21.00 น. 

 
ความเป็นมา  
องค์การอ็อกแฟมได้เล็งเห็นความไมเ่ป็นธรรมในระบบอาหารทัว่โลก อ านาจและผลก าไรทางเศรษฐกิจจากกระบวนการผลิตอาหาร ได้ถกู
ผูกขาดอยู่กับบริษัทผู้ผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มรายใหญ่ ผู้ ค้า และผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีเจ้า ในขณะที่ผู้ผลิตรายย่อยนัน้มกัไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมกัขาดโอกาสในการมีชีวิตที่ดี ปัญหาความไม่เป็นธรรมเหล่านีไ้ด้ปรากฏอยู่ในระบบอาหารทัว่โลก และใน
ประเทศไทย ระบบอาหารท่ีไมย่ัง่ยืนได้สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม สทิธิแรงงาน สทิธิมนษุยชน และสง่ผลตอ่สถานการณ์ความเหลือ่มล า้  
 
ด้วยเหตนุี ้องค์การอ็อกเฟมและภาคีเครือขา่ย จงึได้มกีารริเร่ิมจดัท างานรณรงค์ภายใต้ช่ือ ซเูปอร์มาร์เก็ตที่รัก โดยมีวตัถปุระสงค์คอืการ
เปลีย่นแปลงดลุย์อ านาจและคา่นิยมในระบบอาหาร ให้กลุม่ผู้ผลติและแรงงานในระบบอาหาร โดยเฉพาะ กลุม่แรงงานสตรีและกลุม่ผู้ผลติ
รายยอ่ยได้ท างานในสภาพท่ีดีและได้รับรายได้ที่เหมาะสม ในปีแรกของงานรณรงค์ ภาคีผู้ท างานรณรงค์มจีดุมุง่หมายในการสร้าง
จิตส านกึของผู้บริโภค และสง่เสริมให้ผู้บริโภคเมืองมีสว่นร่วมในการเปลีย่นแปลงระบบอาหาร ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาของการนโยบาย
ปฏิบตัิของภาคเอกชนและการวางข้อก าหนดของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความไมเ่ป็นธรรม 
 
เพื่อก่อให้เกิดการบรรลจุดุประสงค์ของงานรณรงค์ดงักลา่ว ทางภาคีงานรณรงค์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รักจึงร่วมกนัจดังานเสวนา Confessions 
of Shoppers ขึน้เพื่อสร้างพืน้ท่ีในการพดูคยุและแลกเปลีย่นเพื่อเสริมสร้างการตระหนกัถงึความส าคญัและสทิธิของคนในกระบวนการการ
ผลติอาหาร และบทบาทที่ผู้บริโภคสามารถร่วมเพื่อน าไปสูก่ารสร้างระบบอาหารท่ีเป็นธรรม 
 
รายละเอียดการจดัจ้าง 

1. เพื่อดแูลและจดัการด้านโครงสร้าง สถานท่ี บริเวณเวที แสง เสยีง การเปิดวิดีทศัน์ และบรรยากาศโดยรวมของงานอยา่ง
เหมาะสม (คาดการณ์ผู้ เข้าร่วมงานจ านวน 150 คน) 

2. เพื่อประสานงานท่ีจ าเป็นเพื่อให้เกิดงานเสวนา Confessions of Shoppers และการด าเนินการในวนังาน เช่น การคมุล าดบัเวที
และขัน้ตอน การจดัการซุ้มอาหารและเคร่ืองดืม่ รวมถึงองค์ประกอบตา่งๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

3. เพื่อการสัง่พมิพ์และการจดันิทรรศการ  “แล้วชัน้เลอืกอะไรได้ไหม” ในบริเวณอาคารที่จดังาน 
4. เพื่อการดแูลจดัการการเก็บภาพบรรยากาศภายในงานเสวนา Confessions of Shoppers 

 
ขอบเขตงานได้แก่  
หมวด A น าเสนอสถานท่ีส าหรับการจดังาน 
หมวด B ออกแบบ ประสาน และจดัเตรียมโครงสร้างพืน้ฐาน-สถานท่ี พร้อมขนสง่ ติดตัง้ และรือ้ถอนโครงสร้างดงักลา่ว   



หมวด C บริหาร และจดัการเพื่อให้เกิด และกิจกรรมในวนังาน   
หมวด D การออกแบบ จดัท าผลติภณัฑ์เพื่อการสือ่สาร ประสานงานเบือ้งต้นเพื่อประชาสมัพนัธ์งาน 
หมวด E การบนัทกึภาพบรรยากาศภายในวนังาน 
 
ผลงานท่ีต้องสง่มอบ 
  
หมวด A น าเสนอสถานท่ี ส าหรับการจดังาน 
รายการ สถานท่ีที่ต้องการ

น าเสนอ 
ราคา 

น าเสนอสถานท่ีจดังานท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการจดังานเสวนา 
Confessions of Shoppers 
*กรุณาเสนอรายช่ือสถานท่ีจดังานท่ีเหมาะสม (1-3 แหง่) มาในใบเสนอ
ราคานี ้

 ระบคุา่เช่าสถานท่ี 
(หากทราบ) 

หมวด B โครงสร้างสถานท่ีและบรรยากาศงาน 
รายการ วนัท่ีสง่ผลงาน ราคา 

1) ติดตอ่ประสานงานเพื่อขอใช้สถานท่ีในกรุงเทพฯ โดยรวมถึงการขอการ
อ านวยความสะดวกพืน้ฐานและการใช้ที่จอดรถส าหรับผู้ที่มาร่วมงาน  
หมายเหต:ุ องค์การอ็อกแฟมเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยด้านสถานที่ 
โดยผู้ รับจ้างช าระคา่เชา่และคา่บริการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้สถานท่ี
เต็มจ านวนไปก่อน แล้วเรียกเก็บหลงัเสร็จสิน้กิจกรรม 

2) จดัการบริเวณงาน เวที การเข้าชมงานให้เหมาะสม โดยรวมถงึ 

• ออกแบบ ตกแตง่บริเวณสถานท่ี รวมทัง้ติดตัง้ระบบไฟ โปรเจคเตอร์ 
และเคร่ืองเสยีงบนเวที และบริเวณงานอยา่งเหมาะสม  

• การติดตัง้และการรือ้ถอนบทู บทูขององค์กรร่วมจดั และบทูลงทะเบียน
จากองค์การอ็อกแฟม 

• ออกแบบ ตกแตง่และจดัวางนิทรรศการเร่ือง “แล้วชัน้เลอืกอะไรได้มัย้” 
ในรูปแบบและคณุภาพท่ีตกลงกนั โดยองค์การอ็อกแฟมจะสง่ผลงาน
รูปภาพและเร่ืองราวให้ออกแบบการจดัวาง 

• จดัเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับผู้ เข้าร่วมงานตามจ านวนที่
เหมาะสม (คาดการณ์ผู้ เข้าร่วมงานจ านวน 150 คน) 

• การติดตัง้ และการรือ้ถอน ซุ้มจดัอาหารและเคร่ืองดืม่ส าหรับผู้ เข้างาน  

• จดัการดแูลด้านสขุอนามยัภายในงาน เช่น ถงัขยะ กระดาษทชิชู่
ส าหรับเข้าห้องน า้ เป็นต้น 

สง่ใบจองสถานท่ีและสง่
ผงัการจดังานให้องค์กร
ร่วมจดัพิจารณาภายใน 
10 วนัหลงัจากวนัเร่ิม
งาน (นบัจากวนัท่ีลงนาม
ในสญัญาจ้างงาน) 
 
   
 
 
 
 
 

 



• ออกแบบ จดัท า ติดตัง้ ป้ายช่ืองาน สญัลกัษณ์เพื่อการสือ่สารเนือ้หา
ภายในงาน โดยปรากฎโลโก้องค์กรร่วมจดัชดัเจน 

• ออกแบบ จดัท า ติดตัง้ mock up ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก (ใช้โครงแกงการู) 
จ านวน 1 ขิน้ ในงานส าหรับการถ่ายภาพ โดยปรากฎโลโก้องค์กรร่วม
จดัชดัเจนตามแบบและคณุภาพที่ตกลงกนั 

• ออกแบบ จดัท า ติดตัง้ roll up banner จ านวน 5  ชิน้ ตามแบบและ
คณุภาพท่ีตกลงกนั 

• ออกแบบและจดัท า placard ส าหรับเป็นอปุกรณ์ประกอบการถ่ายรูป
ให้แก่ผู้ เข้าร่วมงานจ านวน 5 ชิน้ (เป็นข้อความ slogan แคมแปญ 3 ชิน้
และ เป็นโลโก้ แคมแปญ 2 ชิน้) 

• การดแูลที่จอดรถที่สยามสมาคม และบริหารเร่ืองคา่จอดรถส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมการประชมุ 

• การจดัหาทีมงานท่ีคอยดแูลเร่ืองสถานท่ีโดยรวมและความสะอาดของ
สถานท่ีในวนังานอยา่งน้อย 3 คน/วนั  

• จดัหาเก้าอีแ้ละผ้าคลมุเก้าอีจ้ านวน 120 ตวั และจดัวางที่นัง่ให้อยูใ่น
ลกัษณะที่เหมาะสมส าหรับผู้ เข้าร่วมงาน  

หมวด C การเตรียมเวทีและอปุกรณ์เพื่องานกิจกรรม และจดัคิวในวนังาน 
รายการ วนัท่ีสง่ผลงาน ราคา 
ดูแลอ านวยความสะดวกในด้านที่เก่ียวข้องกับสถานที่ในวันงาน ตลอดจน
ควบคมุคณุภาพบนเวที  เคร่ืองเสยีง ไฟ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบนเวทีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  

• มีการจดัเตรียม Stage และ โพเดยีม ส าหรับการจดัเสวนา 

• มีการจดัเตรียมและตกแตง่เวทีให้เหมาะกบับรรยากาศการจดัเสวนา 
โดยร่วมไปถงึ การจดัวางเก้าอีบ้นเวทีส าหรับวิทยากร การจดัเสยีงและ
แสงไฟบนเวทีให้เหมาะสม และ จดัเตรียม backdrop ส าหรับเวท ี 

• มีการจดัเตรียมโปรเจคเตอร์ หรือทีวี ท่ีเหมาะสมส าหรับการน าเสนอ
ตา่งๆ ซึง่ร่วมไปถึงการน าเสนอวดิิทศัน์ 

• มีการจดัเช่าและเตรียมเคร่ืองเสยีงที่เหมาะสมกบับริเวณและลกัษณะ
กิจกรรมของงาน  

• มีการจดัเตรียมและเปิดเพลงที่เหมาะสมกบังาน เพื่อเปิดในชว่งเวลาที่
เหมาะสม 

• มีการจดัเตรียมอาหารวา่ง และเคร่ืองดื่มทีเ่หมาะสมส าหรับผู้ เข้าร่วม
งานเสวนา 

ในวนัท่ีจดักิจกรรม  



• จดัหาทมีงานท่ีคอยดแูลคิวการขึน้-ลงเวที ระบบเคร่ืองเสยีง ในวนังาน
อยา่งน้อย 3 คน/วนั  
มีผู้ประสานงานดแูลความสะอาด เรียบร้อยโดยภาพรวมของงาน 
ตลอดตัง้แตเ่ร่ิมจนกระทัง้จบงาน 

หมวด D การออกแบบ จดัท าผลติภณัฑ์เพื่อการสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์งาน  
รายการ วนัท่ีสง่ผลงาน ราคา 

1) ผลงานออกแบบ 

• ดิจิตอลโปสเตอร์หลกั จ านวน  2 ชิน้ และ cover photo 
จ านวน 1 ชิน้ ในขนาดที่เหมาะส าหรับการน าไปใข้บน 
Facebook เพื่อประชาสมัพนัธ์งานและกิจกรรมเสวนา 

• ออกแบบ และจัดพิมพ์ป้ายแผนที่ และการเดินทางมายัง
สถานท่ีประชมุ พร้อมทัง้ท าป้ายบอกสถานที่จอดรถ  

สง่ผลงานออกแบบให้
องค์กรร่วมจดัพิจารณา
ภายใน 15 วนัก่อนเร่ิม
งาน 

 

หมวด E การบนัทกึภาพบรรยากาศภายในวนังาน   
รายการ วนัท่ีสง่ผลงาน ราคา 

1) จดัหาช่างภาพมืออาชีพเพื่อเก็บภาพในวนัท่ีมกิีจกรรม และควบคมุ
คณุภาพของผลงาน โดยต้องสง่มอบงานตามหมวดหมูต่อ่ไปนี ้

• บรรยากาศทัว่ไปในงาน บริเวณซุ้มกิจกรรม การลงทะเบียน 
ผู้ เข้าร่วมงาน บริเวณงานนิทรรศการ จ านวน 30 ภาพ 

• กิจกรรมหลกับนเวที ชว่งละ 4-7 ภาพ  

• ภาพถ่ายระยะใกล้ (close up) ของวิทยากรบนเวทีและพิธีกร
ทา่นละ 3 ภาพ โดยต้องเป็นภาพที่เหมาะสมส าหรับการ
ตีพิมพ์ในสือ่ตา่งๆ รวมทัง้เหมาะสมกบัการจดัท า 
photographic  

2) จดัหาทมีงานเพื่อด าเนินการถา่ยทอดสดช่วงกิจกรรมเสวนาลงบน 
Facebook page ซเูปอร์มาร์เก็ตที่รักในวนักิจกรรม  

 

สง่รูปถ่ายบรรยากาศ
งาน วิทยากร และ
กิจกรรมบนเวทีมี
คณุภาพเหมาะสม
ส าหรับการน าไปใช้ใน
การประชาสมัพนัธ์ 10 
รูป ภายหลงัการจบ
กิจกรรมทนัที  และสง่รูป
ถ่ายตามคณุภาพและ
ปริมาณทัง้หมดที่ก าหนด
ภายในวนัท่ี 7 วนัหลงั
กิจกรรมเสร็จสิน้ 

 

 รวม  
 
หมายเหต:ุ 

กรุณาเสนอราคารวมภาษีทกุประเภทแล้ว ทางองค์การอ็อกแฟมต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% เพื่อน าสง่สรรพากร ส าหรับบริการ 

รูปแบบการช าระเงินของอ็อกแฟม คือ การโอนผา่นทางธนาคาร ภายใน 15-30 วนัหลงัได้รับใบแจ้งหนี ้สามารถแบง่ช าระเป็น 2-3 งวดได้

แล้วแตม่ลูคา่ของสนิค้าหรือบริการ 

 



เสนอราคาโดย: 

SUPPLIER 
Name:  
Address:  
Contact person:  
Phone:  
Email:  

 


