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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ส ำนักงำน) ได้ก ำหนดให้สำธำรณรัฐประชำชนจีนเป็น
ประเทศเป้ำหมำยหนึ่งในกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุนเนื่องจำกเป็นประเทศที่มีศักยภำพทั้ง
ในกำรเข้ำมำลงทนุในประเทศไทย  และมีควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนจำกประเทศ
ไทยเช่นเดียวกัน สถิติกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนชี้ให้เห็นว่ำกำรลงทุนของจีนในประเทศไทยมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยตลอดในช่วงตั้งแตป่ี 2549 จนถึงเดือนมิถุนำยน 2557 และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้
ลงทุนรำยส ำคัญในประเทศไทยในอนำคต  
 

1.2 ส ำนักงำนจัดจ้ำงที่ปรึกษำส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงไทยและจีนมำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2547 โดย
ครอบคลุมเขตพ้ืนที่เป้ำหมำยในประเทศจีน ทั้งในเมืองใหญ่ เช่น กรุงปักกิ่ง มหำนครเซี่ยงไฮ้     
มหำนครฉงชิ่ง มหำนครเทียนจิน พ้ืนที่ในมณฑลฝั่งชำยทะเลตะวันออก เช่น มณฑลเจียงซู มณฑล
เจ้อเจียง มณฑลซำนตง พ้ืนที่ในมณฑลทำงตะวันตก เช่น มณฑลซำนซี มณฑลส่ำนซี มณฑลเสฉวน 
พ้ืนที่ในมณฑลทำงเหนือ เช่น มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง พ้ืนที่ในมณฑล
ทำงใต้ เช่น มณฑลยูนนำน มณฑลกวำงตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง เป็นต้น 
โดยกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุนครอบคลุมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนด  
 

1.3 ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนได้ด ำเนินกิจกรรมในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรจัดสัมมนำเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนรำชกำรของจีน และพบปะกับ
บริษัทจีนที่เป็นเป้ำหมำยในเมืองต่ำงๆ ซึ่งผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวนี้ นอกจำกจะช่วย
เผยแพร่ภำพลักษณ์ของส ำนักงำนในวงกว้ำงแล้ว ยังได้พบว่ำมีบริษัทจีนอีกเป็นจ ำนวนมำกที่มีควำม
ต้องกำรพัฒนำธุรกิจกำรค้ำและกำรลงทุนกับต่ำงประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และในจ ำนวนนี้มี
บริษัทจีนไม่น้อยที่มีศักยภำพในกำรเข้ำมำลงทุนในประเทศไทย 
 

1.4 ในปัจจุบัน บริษัทจีนจ ำนวนมำกต้องกำรออกมำพัฒนำธุรกิจกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
เนื่องจำกปัจจัยหลำยประกำร เช่น 1) กำรแข่งขันภำยในประเทศที่เพ่ิมมำกขึ้นทั้งจำกบริษัทจีนด้วย
กันเองและบริษัทต่ำงประเทศที่เข้ำไปลงทุน 2) ควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีและเงินทุนของบริษัทจีน
ที่สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก 3) กำรถูกกีดกันทำงกำรค้ำจำกคู่ค้ำท่ีส ำคัญจึงต้องกำรย้ำยฐำนกำร
ผลิตไปยังประเทศที่สำม และ 4) นโยบำยกำรสนับสนุนของรัฐบำลในกำรส่งเสริมและผลักดันให้
บริษัทจีนเข้ำไปแข่งขันในตลำดโลกเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งส ำหรับประเทศไทย
นั้น แนวโน้มควำมร่วมมือทำงธุรกิจระหว่ำงไทย – จีน มีเพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำร
ควำมร่วมมือด้ำนกำรรถไฟระหว่ำงไทย – จีน ซึ่งจะเริ่มกำรก่อสร้ำงได้ภำยในสิ้นปี 2558 คำดว่ำจะ
ช่วยสร้ำงควำมสนใจต่อกำรลงทุนในประเทศไทยให้กับบริษัทจีนในวงกว้ำงยิ่งขึ้น  
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1.5 ถึงแม้ว่ำสำธำรณรัฐประชำชนจีนจะเป็นประเทศที่มีศักยภำพส ำหรับประเทศไทยในกำรเป็นแหล่ง

ชักจูงให้เข้ำมำลงทุน และเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนจำกประเทศไทยก็ตำม แต่กำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรมจ ำเป็นต้องอำศัยปัจจัยหลำยประกำร เช่น  
1) กำรมีข้อมูลสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจกำรลงทุนอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และ
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันข้อมูลเชิงลึกต่ำงๆ ยังคงเผยแพร่เป็นภำษำจีนเป็นหลัก เช่น 
นโยบำยของภำครัฐจีน ศักยภำพทำงอุตสำหกรรมที่เป็นเป้ำหมำยชักจูงกำรลงทุน บริษัทที่มี
ศักยภำพในกำรไปลงทุนต่ำงประเทศและช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริษัทดังกล่ำว เป็นต้น 2) กำรมี
ข้อมูลของประเทศจีนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงลึกซึ้งและดีพอ 3) เครือข่ำยในกำรเข้ำถึงหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของจีนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับรัฐบำล องค์กรและสมำคมต่ำงๆ จนถึงระดับบริษัทและนักลงทุนจีน 
4) กำรวำงยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงไทย – จีน ที่เหมำะสม สอดคล้องต่อ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรรวบรวมข้อมูล ติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนไป 5) กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องท ั้งกำรเผยแพร่นโยบำยกำรลงทุน กำร
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศไทยต่อนักลงทุนจีน รวมไปถึงกำรติดตำมผลและประสำนงำนจน
ก่อให้เกิดกำรลงทุนในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน ส ำนักงำนยังมีข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกรที่จะสำมำรถ
ให้กำรสนับสนุนเพื่อสนองตอบต่อปัจจัยดังกล่ำวได้  
 

1.6 เพ่ือให้กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงไทย – จีนที่ส ำนักงำน ได้ด ำเนินกำรมำเป็นระยะเวลำ 
11 ปีมีควำมต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุนไทย-จีน ในปีงบประมำณ 
2559 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนระหว่ำงไทย-จีนมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำที่เป็นประโยชน์

ส ำหรับไทยท้ังในแง่ของกำรลงทุนจีนในประเทศไทยและกำรลงทุนของไทยในจีน 
2.2 เพ่ือให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนแก่นักลงทุนทั้งไทยและจีน ในลักษณะกำรให้ข้อมูลในเชิงลึกและกำร

ประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2.3 เพ่ือให้มีฐำนข้อมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมรำยละเอียดเกี่ยวกับศักยภำพของพ้ืนที่เป้ำหมำยและ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนจีนที่มีศักยภำพเพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินกิจกรรมและติดตำมผล  

2.4 เพ่ือให้ค ำปรึกษำจัดท ำสื่อเผยแพร่เป็นภำษำจีน ทั้งในรูปเอกสำรและข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ตลอดจนสื่อรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเผยแพร่กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่ำงประเทศ 

2.5 เพ่ือให้ค ำปรึกษำชักจูงกำรลงทุนและช่วยเหลือในกำรจัดกิจกรรม Business Mission ของนักธุรกิจ
จำกไทยไปจีนและจำกจีนมำไทย 
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2.6 เพ่ือช่วยเหลือส ำนักงำนในกำรแนะน ำและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในด้ำน
อุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน ทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำร
จัดกิจกรรมของส ำนักงำน 

 
3.  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1) การจัดท าข้อมูล    
ให้จัดท ำข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจำกไทยไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน รวมทั้งกำรชักจูงกำร
ลงทุนจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนมำยังไทยในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยตำมข้อก ำหนดดังต่อไปนี้   
1.1) รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพทำงอุตสำหกรรม โอกำสและลู่ทำงเพ่ือชักจูงกำรลงทุนจำก

สำธำรณรัฐประชำชนจีนมำยังไทย พร้อมทั้งรำยชื่อบริษัทเป้ำหมำยที่มีศักยภำพและคุณภำพ
ในอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 

1.2) รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพอุตสำหกรรม โอกำสและลู่ทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกไทยไป
ยังสำธำรณรัฐประชำชนจีนในธุรกิจซ่อมรถยนต์หรือตกแต่งรถยนต์ 

1.3) จัดท ำข้อมูลนโยบำยและสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุนในจีนในปัจจุบัน เช่น นโยบำย
ส่งเสริมกำรลงทุนในภำคตะวันออก ภำคตะวันตก เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตกำรค้ำเสรี 
เป็นต้น และนโยบำยสนับสนุนวิสำหกิจจีนออกไปลงทุนยังต่ำงประเทศ (Going Global 
Strategy) รวมทั้งผลลัพธ์ของนโยบำยดังกล่ำว 

1.4)  จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำย One Belt One Road และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับนโยบำยกำร
ขยำยเขตอิทธิพลทำงเศรษฐกิจลงสู่ใต้ของจีน เช่น กำรมีท่ำเรือจีนในเมียนมำร์ กำรร่วมมือ
สร้ำงเส้นทำงรถไฟในลำวและไทย เป็นต้น 

1.5)  รำยงำนกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงินระหว่ำงธนำคำรและบริษัท          
e-commerce ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

1.6)  จัดให้มีหนังสือที่เก่ียวกับประเทศจีนภำยในศูนย์ข้อมูลจีนเพิ่มเติม รวมทั้งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
หนังสือเข้ำในระบบฐำนข้อมูลของห้องสมุดของส ำนักงำนเพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำ 

2) การประชาสัมพันธ์ 
2.1) จัดท ำ Newsletter รำย 2 เดือน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของส ำนักงำนเป็นภำษำจีน

ตัวย่อ อย่ำงน้อย 5  ฉบับ ฉบับละ 1,000 เล่ม พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทจีน และสมำคมจีน
ต่ำงๆ ในประเทศไทย 

2.2)  จัดท ำหนังสือคู่มือกำรลงทุนของไทยในจีน โดยปรับปรุงโครงสร้ำง หัวข้อ และเนื้อหำให้
ทันสมัย จ ำนวน 1,000 เล่ม พร้อมจัดส่งให้ผู้ประกอบกำรไทยและสมำคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สถำบันกำรศึกษำ 

2.3)  ส ำรวจและติดตำมผลกำรใช้งำนของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center)  
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2.4)   ปรับปรุงเนื้อหำของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center) ให้มีข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงของข้อมูลรำยมณฑลให้กระชับและใช้งำนง่ำย 

2.5)   สรุปข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กระทบต่อกำรลงทุน  ควำม
เคลื่อนไหวทำงเศรษฐกิจของจีนที่มีผลต่อกำรลงทุน รวมทั้งข้อมูลของเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
ใหม่ของจีน เสนอต่อส ำนักงำนฯ อย่ำงน้อยเดือนละ 2  ครั้ ง ( ครั้ งละไม่น้อยกว่ำ                
4 หน้ำกระดำษ A4) 

3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน 
3.1) ให้ข้อมูลและค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บริษัทจีนที่สนใจลงทุนในประเทศไทย 

และผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจลงทุนในจีน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
3.2) จัดท ำค ำกล่ำวและ/หรือ Powerpoint Presentation พร้อมบทบรรยำยส ำหรับผู้บริหำร

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจำกไทยไปจีนและจำกจีนมำไทย 
3.3) ประสำนงำนกับส ำนักต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของส ำนักงำนและส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ นคร

เซี่ยงไฮ้ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ นครกวำงโจว 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนของไทยและเพ่ือกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนของส ำนักงำน 

3.4) สนับสนุนส ำนักงำนในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือต้อนรับคณะผู้แทนทั้งจำกภำครัฐและเอกชนของ
จีนที่มำเยือนประเทศไทย รวมทั้งประสำนงำนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรรับคณะดังกล่ำว 

3.5) ประสำนงำนกับภำคเอกชนไทยและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือชักชวนเข้ำร่วมคณะเดินทำง 
ของส ำนักงำนเยือนจีน หรือเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุนที่เก่ียวข้องในประเทศไทย 

3.6) ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรประสำนงำนกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำน
เอกอัครรำชทูตจีนประจ ำประเทศไทย สภำธุรกิจไทย-จีน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอกำรค้ำไทย-จีน สมำคมวิสำหกิจจีนไทย ฯลฯ เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และร่วมกัน
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนไทย-จีน 

3.7) จัดผู้เชี่ยวชำญหรือเจ้ำหน้ำที่ร่วมเดินทำงไปกับคณะเดินทำงชักจูงและส่งเสริมกำรลงทุน
ระหว่ำงไทย - จีนเพื่อประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และอ ำนวยควำมสะดวกในกรณีที่
ส ำนักงำนมีกำรจัดกิจกรรมหรือเข้ำร่วมงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในสำธำรณรัฐประชำชน
จีน 

3.8) จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำจีนมำประจ ำที่ส ำนักกำรตลำดเพ่ือกำรลงทุน เพ่ือท ำ
หน้ำที่ประสำนงำนและจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำร  

3.9) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลศูนย์ข้อมูลฯ จ ำนวน 1 คน ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักธุรกิจ   
นักลงทุนที่สนใจตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรของส ำนักงำน 
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3.10) จัดหำล่ำม (ภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน) ประจ ำส ำนักงำนเพ่ือเป็นล่ำมในกำร
ต้อนรับคณะนักลงทุนจีน ประสำนงำนกับนักลงทุนจีน เพ่ือให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวก
ในด้ำนต่ำงๆ และแปลเอกสำรภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน 

3.11) จัดหำล่ำมอำวุโส เพ่ือแปลเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ไม่น้อยกว่ำ        
150 หน้ำกระดำษ A4 (ภำษำไทย – จีน, ภำษำอังกฤษ – จีน) และเป็นล่ำมให้ผู้บริหำร
ระดับสูงในกำรต้อนรับคณะนักลงทุนจีน หรือท ำหน้ำที่ล่ำมในงำนประชุมส ำคัญที่ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำจีนระดับสูงไม่น้อยกว่ำ 10 งำนต่อปี 

3.12) กำรจัดอบรมวัฒนธรรมจีนแก่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอย่ำงน้อยจ ำนวน 6 ชั่วโมง พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรอบรม 

 
4.  คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 
 4.1  เป็นที่ปรึกษำในสำขำอุตสำหกรรม 
 4.2  มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในเรื่องกำรท ำธุรกิจที่เก่ียวกับจีน 
 4.3  มีควำมสำมำรถในกำรแปลภำษำไทย – จีน และอังกฤษ – จีน 

4.4  มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในจีน ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ของจีน 

4.5  มีควำมสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจระหว่ำงนักลงทุนชำวไทยและชำวจีน 
4.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะซ่ึงได้มีกำรระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อว่ำเป็น

คู่สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สำระส ำคัญ 

4.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

4.8  คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงิน แต่ละครั้งที่มีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่น
บำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

 
5.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

         ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 12 เดือน 
 ** หมำยเหตุ  “กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกเงิน

งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559 แล้วเท่ำนั้น” และสัญญำดังกล่ำวจะไม่มีผลย้อนหลัง 
 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส ำนักกำรตลำดเพ่ือกำรลงทุน 
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7.  งบประมาณ : วงเงิน 6 ล้ำนบำท 
 รำยละเอียดกำรก ำหนดรำคำกลำงตำมเอกสำรแนบ 
 
8.  วิธีการจ้างท่ีปรึกษา : วิธีคัดเลือก 

 หมายเหตุ  กำรคัดเลือกจะให้คะแนนจำกหลักเกณฑ์ในกำรตัดสิน ได้แก่ (1) ควำมรอบรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมของจีน 20 คะแนน (2) ประสบกำรณ์/ผลงำนกำรเป็นที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำที่
เกี่ยวกับจีน 30 คะแนน (3) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงไทย – จีน     
10 คะแนน (4) ทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวกับจีนและมีควำมเหมำะสมในกำรบริหำรและด ำเนินโครงกำร   
40 คะแนน โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคะแนนรวมทั้ง 4 หัวข้อเกิน 80 คะแนน จำกคะแนนเต็ม       
100 คะแนน 
 

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ค่ำจ้ำงท้ังสิ้น 6,000,000 บำท โดยแบ่งกำรจ่ำยช ำระเป็น 5 งวด และมีเนื้อหำของรำยงำนที่จะส่ง

มอบ ดังนี้ 
งวดที่ 1  จ่ำยหลังจำกวันที่เริ่มสัญญำ 15 วัน ร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด หลังจำกที่ที่ปรึกษำส่งแผนกำร
ปฏิบัติงำนให้ผู้ว่ำจ้ำง 
งวดที่ 2  จ่ำยหลังจำกท่ีปรึกษำส่งมอบงำนงวดที่ 2 ร้อยละ 25 ของค่ำจ้ำงท้ังหมด หลังจำกที่ที่ปรึกษำส่ง
รำยงำน โดยเนื้อหำของรำยงำนจะประกอบด้วย 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ในระยะเวลำ 4 เดือน ซึ่งรวมถึงกำรจัดท ำรำยงำน

กำรศึกษำ และกำรสนับสนุนส ำนักงำนในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนในจีน 

ตลอดจนกิจกรรมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

2. จัดท ำข้อมูลนโยบำยและสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุนในจีนในปัจจุบัน เช่น นโยบำย

ส่งเสริมกำรลงทุนในภำคตะวันออก ภำคตะวันตก เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตกำรค้ำเสรี 

เป็นต้น และนโยบำยสนับสนุนวิสำหกิจจีนออกไปลงทุนยังต่ำงประเทศ (Going Global 

Strategy) รวมทั้งผลลัพธ์ของนโยบำยดังกล่ำว 

3. จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำย One Belt One Road และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับนโยบำยกำร

ขยำยเขตอิทธิพลทำงเศรษฐกิจลงสู่ใต้ของจีน เช่น กำรมีท่ำเรือจีนในเมียนมำร์ กำรร่วมมือ

สร้ำงเส้นทำงรถไฟในลำวและไทย เป็นต้น 

4. จัดท ำ Newsletter รำย 2 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ เป็นภำษำจีนตัวย่อ ฉบับละ 1,000 เล่ม 

เล่มละ 12 หน้ำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของส ำนักงำนฯ ที่เกี่ยวกับประเทศจีน พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทจีน และสมำคมจีนต่ำงๆ ในประเทศไทย 

5. ส ำรวจและติดตำมผลกำรใช้งำนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center)  
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6. ปรับปรุงเนื้อหำของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center) ให้มีข้อมูลที่

ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงของข้อมูลรำยมณฑลให้กระชับและใช้งำนง่ำย 

7. สรุปข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กระทบต่อกำรลงทุน  ควำม

เคลื่อนไหวทำงเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งข้อมูลของเขตพัฒนำเศรษฐกิจใหม่ของจีน  เสนอต่อ

ส ำนักงำนฯ อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 หน้ำกระดำษ A4 ต่อ

ครั้ง 

8. ให้ข้อมูลและค ำปรึกษำ พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่บริษัทจีนที่สนใจลงทุนในประเทศ

ไทยและผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจลงทุนในจีน และผู้สนใจทั่วไป 

9. จัดท ำค ำกล่ำวและ/หรือ Powerpoint Presentation พร้อมบทบรรยำย ส ำหรับผู้บริหำร

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจำกไทยไปจีนและจำกจีนมำไทย 

10. ประสำนงำนกับส ำนักงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำร

ลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง และส ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรลงทุน ณ นครกวำงโจว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนของ

ไทยและเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนของส ำนักงำนฯ 

11. สนับสนุนส ำนักงำนฯ ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับคณะผู้แทนทั้งจำกภำครัฐและเอกชนของ

จีนที่มำเยือนประเทศไทย รวมทั้งประสำนงำนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรรับคณะดังกล่ำว  

12. ประสำนงำนกับภำคเอกชนไทยและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือชักชวนเข้ำร่วมคณะเดินทำงฯ 

ของส ำนักงำนฯ หรือเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุนที่เก่ียวข้องที่ประเทศไทย 

13. ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรประสำนงำนกับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำน

เอกอัครรำชทูตจีนประจ ำประเทศไทย สภำธุรกิจไทย-จีน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอกำรค้ำไทย-จีน สมำคมวิสำหกิจจีนไทย ฯลฯ เพื่อสร้ำงประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดีเพ่ือร่วมกันด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนไทย-จีน 

14. จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำจีนมำประจ ำที่ส ำนักกำรตลำดเ พ่ือกำรลงทุน เพ่ือท ำ

หน้ำที่ประสำนงำนและจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำร  

15. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เพ่ือประจ ำศูนย์ข้อมูลฯ จ ำนวน 1 คน ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกแก่นัก

ธุรกิจ-นักลงทุนที่สนใจ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรของส ำนักงำนฯ  

16. จัดหำล่ำม (ภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จนี) ประจ ำส ำนักงำนฯ เพ่ือเป็นล่ำมในกำร

ต้อนรับคณะนักลงทุนจีน ประสำนงำนกับนักลงทุนจีน เพ่ือให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวก

ในด้ำนต่ำงๆ และแปลเอกสำรภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน 
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17.  จัดหำล่ำมอำวุโส เพ่ือแปลเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ภำษำไทย – จีน, 

ภำษำอังกฤษ – จีน) และเป็นล่ำมให้ผู้บริหำรระดับสูงในกำรต้อนรับคณะนักลงทุนจีน หรือ

ท ำหน้ำที่ล่ำมในงำนประชุมส ำคัญที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำจีนระดับสูง 

 
งวดที่ 3  จ่ำยหลังจำกท่ีปรึกษำส่งมอบงำนงวดที่ 3 ร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำงท้ังหมด 
หลังจำกที่ที่ปรึกษำส่งรำยงำน โดยเนื้อหำของรำยงำนจะประกอบด้วย 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ในระยะเวลำ 8 เดือน ซึ่งรวมถึงกำรจัดท ำรำยงำน

กำรศึกษำ และกำรสนับสนุนส ำนักงำนในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนในจีน 

ตลอดจนกิจกรรมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

2. รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพทำงอุตสำหกรรม โอกำสและลู่ทำงเพ่ือชักจูงกำรลงทุนจำก

สำธำรณรัฐประชำชนจีนมำยังไทย พร้อมทั้งรำยชื่อบริษัทเป้ำหมำยที่มีศักยภำพและคุณภำพ

ในอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 

3. รำยงำนกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงินระหว่ำงธนำคำรและบริษัท          

e-commerce ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

4. จัดท ำ Newsletter รำย 2 เดือน จ ำนวน 2 ฉบับ เป็นภำษำจีนตัวย่อ ฉบับละ 1,000 เล่ม 

เล่มละ 12 หน้ำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของส ำนักงำนฯ ที่เกี่ยวกับประเทศจีน พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทจีน และสมำคมจีนต่ำงๆ ในประเทศไทย 

5. จัดท ำร่ำงเบื้องต้น (First Draft) คู่มือกำรลงทุนของไทยในจีน 

6. ส ำรวจและติดตำมผลกำรใช้งำนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center)  

7. ปรับปรุงเนื้อหำของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center) ให้มีข้อมูลที่

ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงของข้อมูลรำยมณฑลให้กระชับและใช้งำนง่ำย 

8. สรุปข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กระทบต่อกำรลงทุน  ควำม

เคลื่อนไหวทำงเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งข้อมูลของเขตพัฒนำเศรษฐกิจใหม่ของจีน  เสนอต่อ

ส ำนักงำนฯ อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 หน้ำกระดำษ A4 ต่อ

ครั้ง 

9. ให้ข้อมูลและค ำปรึกษำ พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่บริษัทจีนที่สนใจลงทุนในประเทศ

ไทยและผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจลงทุนในจีน และผู้สนใจทั่วไป 

10. จัดท ำค ำกล่ำวและ/หรือ Powerpoint Presentation พร้อมบทบรรยำย ส ำหรับผู้บริหำร
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจำกไทยไปจีนและจำกจีนมำไทย 
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11. ประสำนงำนกับส ำนักงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำร

ลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง และส ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรลงทุน ณ นครกวำงโจว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนของ

ไทยและเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนของส ำนักงำนฯ 

12. สนับสนุนส ำนักงำนฯ ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือต้อนรับคณะผู้แทนทั้งจำกภำครัฐและเอกชนของ

จีนที่มำเยือนประเทศไทย รวมทั้งประสำนงำนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรรับคณะดังกล่ำว 

13. ประสำนงำนกับภำคเอกชนไทยและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือชักชวนเข้ำร่วมคณะเดินทำงฯ 

ของส ำนักงำนฯ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทย 

14. ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรประสำนงำนกับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำน

เอกอัครรำชทูตจีนประจ ำประเทศไทย สภำธุรกิจไทย-จีน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอกำรค้ำไทย-จีน สมำคมวิสำหกิจจีนไทย ฯลฯ เพื่อสร้ำงประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดีเพ่ือร่วมกันด ำเนินภำรกิจต่ำงๆเพ่ือส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนไทย-จีน 

15. จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำจีนมำประจ ำที่ส ำนักตลำดเพ่ือกำรลงทุน เพ่ือท ำหน้ำที่

ประสำนงำนและจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนฯ และโครงกำร  

16. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เพ่ือประจ ำศูนย์ข้อมูลฯ จ ำนวน 1 คน ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกแก่นัก

ธุรกิจ-นักลงทุนที่สนใจ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรของส ำนักงำนฯ  

17. จัดหำล่ำม (ภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน) ประจ ำส ำนักงำนฯ เพ่ือเป็นล่ำมในกำร

ต้อนรับคณะนักลงทุนจีน ประสำนงำนกับนักลงทุนจีน เพ่ือให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวก

ในด้ำนต่ำงๆ และแปลเอกสำรภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน 

18. จัดหำล่ำมอำวุโส เพ่ือแปลเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ภำษำไทย – จีน, 

ภำษำอังกฤษ – จีน) และเป็นล่ำมให้ผู้บริหำรระดับสูงในกำรต้อนรับคณะนักลงทุนจีน หรือ

ท ำหน้ำที่ล่ำมในงำนประชุมส ำคัญที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำจีนระดับสูง 

 

งวดที่ 4  จ่ำยหลังจำกท่ีปรึกษำส่งมอบงำนงวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงท้ังหมด 
หลังจำกที่ที่ปรึกษำส่งรำยงำน โดยเนื้อหำของรำยงำนจะประกอบด้วย 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ในระยะเวลำ 11 เดือน ซึ่งรวมถึงกำรจัดท ำรำยงำน

กำรศึกษำ และกำรสนับสนุนส ำนักงำนในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนในจีน 

ตลอดจนกิจกรรมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

2. รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพอุตสำหกรรม โอกำสและลู่ทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกไทยไป
ยังสำธำรณรัฐประชำชนจีนในธุรกิจซ่อมรถยนต์หรือตกแต่งรถยนต์ 
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3. จัดท ำ Newsletter รำย 2 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ เป็นภำษำจีนตัวย่อ ฉบับละ 1,000 เล่ม 

เล่มละ 12 หน้ำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของส ำนักงำนฯ ที่เกี่ยวกับประเทศจีน พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทจีนและสมำคมจีนต่ำงๆ ในประเทศไทย 

4. จัดท ำหนังสือคู่มือกำรลงทุนของไทยในจีนจ ำนวน 1,000 เล่ม พร้อมจัดส่งให้ผู้ประกอบกำร

ไทยและสมำคมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำ 

5. ส ำรวจและติดตำมผลกำรใช้งำนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center)  

6. ปรับปรุงเนื้อหำของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center) ให้มีข้อมูลที่

ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงของข้อมูลรำยมณฑลให้กระชับและใช้งำนง่ำย 

7. สรุปข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กระทบต่อกำรลงทุน  ควำม

เคลื่อนไหวทำงเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งข้อมูลของเขตพัฒนำเศรษฐกิจใหม่ของจีน  เสนอต่อ

ส ำนักงำนฯ อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 หน้ำกระดำษ A4 ต่อ

ครั้ง 

8. ให้ข้อมูลและค ำปรึกษำ พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่บริษัทจีนที่สนใจลงทุนในประเทศ
ไทยและผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจลงทุนในจีน และผู้สนใจทั่วไป 

9. จัดท ำค ำกล่ำวและ/หรือ Powerpoint Presentation พร้อมบทบรรยำย ส ำหรับผู้บริหำร
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจำกไทยไปจีนและจำกจีนมำไทย 

10. ประสำนงำนกับส ำนักงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำร

ลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง และส ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรลงทุน ณ นครกวำงโจว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนของ

ไทยและเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนของส ำนักงำนฯ 

11. สนับสนุนส ำนักงำนฯ ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือต้อนรับคณะผู้แทนทั้งจำกภำครัฐและเอกชนของ

จีนที่มำเยือนประเทศไทย รวมทั้งประสำนงำนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรรับคณะดังกล่ำว  

12. ประสำนงำนกับภำคเอกชนไทยและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือชักชวนเข้ำร่วมคณะเดินทำงฯ 

ของส ำนักงำนฯ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องที่ประเทศไทย 

13. ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรประสำนงำนกับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำน

เอกอัครรำชทูตจีนประจ ำประเทศไทย สภำธุรกิจไทย-จีน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอกำรค้ำไทย-จีน สมำคมวิสำหกิจจีนไทย ฯลฯ เพื่อสร้ำงประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดีเพ่ือร่วมกันด ำเนินภำรกิจต่ำงๆเพ่ือส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนไทย-จีน 

14. จัดผู้เชี่ยวชำญหรือเจ้ำหน้ำที่ร่วมเดินทำงไปกับคณะเดินทำงชักจูงและส่งเสริมกำรลงทุน
ระหว่ำงไทย - จีนเพื่อประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และอ ำนวยควำมสะดวกในกรณีที่
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ส ำนักงำนฯ มีกำรจัดกิจกรรมหรือเข้ำร่วมงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

15. จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำจีนมำประจ ำที่ส ำนักตลำดเพ่ือกำรลงทุน เพ่ือท ำหน้ำที่

ประสำนงำนและจัดกิจกรรมต่ำงๆของส ำนักงำนฯ และโครงกำร  

16. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เพ่ือประจ ำศูนย์ข้อมูลฯ จ ำนวน 1 คน ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกแก่นัก

ธุรกิจ-นักลงทุนที่สนใจ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรของส ำนักงำนฯ  

17. จัดหำล่ำม (ภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน) ประจ ำส ำนักงำนฯ เพ่ือเป็นล่ำมในกำร

ต้อนรับคณะนักลงทุนจีน ประสำนงำนกับนักลงทุนจีน เพ่ือให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวก

ในด้ำนต่ำงๆ และแปลเอกสำรภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน 

18. จัดหำล่ำมอำวุโส เพ่ือแปลเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ภำษำไทย – จีน, 

ภำษำอังกฤษ – จีน) และเป็นล่ำมให้ผู้บริหำรระดับสูงในกำรต้อนรับคณะนักลงทุนจีน หรือ

ท ำหน้ำที่ล่ำมในงำนประชุมส ำคัญที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำจีนระดับสูง 

19. จัดอบรมวัฒนธรรมจีนแก่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอย่ำงน้อยจ ำนวน 6 ชั่วโมง พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรอบรม 

 
งวดที่ 5  จ่ำยหลังจำกท่ีปรึกษำส่งมอบงำนงวดที่ 5 ร้อยละ 10 ของค่ำจ่ำงท้ังหมด 
หลังจำกที่ที่ปรึกษำส่งรำยงำน โดยเนื้อหำของรำยงำนจะประกอบด้วย 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร นับแต่เริ่มโครงกำรจนครบระยะเวลำสิ้นสุดโครงกำร ซึ่ง

รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ และกำรสนับสนุนส ำนักงำนในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม

และชักจูงกำรลงทุนในจีน ตลอดจนกิจกรรมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

2. จัดให้มีหนังสือเกี่ยวข้องกับประเทศจีนภำยในศูนย์ข้อมูลจีนเพ่ิมเติม รวมทั้งบันทึกข้อมูล

เกี่ยวกับหนังสือเข้ำในระบบฐำนข้อมูลของห้องสมุดส ำนักงำนฯ 

3. จัดท ำ Newsletter รำย 2 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ เป็นภำษำจีนตัวย่อ ฉบับละ 1,000 เล่ม 

เล่มละ 12 หน้ำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของส ำนักงำนฯ ที่เกี่ยวกับประเทศจีน พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทจีนและสมำคมจีนต่ำงๆ ในประเทศไทย 

4. ส ำรวจและติดตำมผลกำรใช้งำนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center)  

5. ปรับปรุงเนื้อหำของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจีน (China Information Center) ให้มีข้อมูลที่

ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงของข้อมูลรำยมณฑลให้กระชับและใช้งำนง่ำย 

6. สรุปข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กระทบต่อกำรลงทุน  ควำม

เคลื่อนไหวทำงเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งข้อมูลของเขตพัฒนำเศรษฐกิจใหม่ของจีน  เสนอต่อ
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ส ำนักงำนฯ อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 หน้ำกระดำษ A4 ต่อ

ครั้ง 

7. ให้ข้อมูลและค ำปรึกษำ พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่บริษัทจีนที่สนใจลงทุนในประเทศ
ไทยและผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจลงทุนในจีน และผู้สนใจทั่วไป 

8. จัดท ำค ำกล่ำวและ/หรือ Powerpoint Presentation พร้อมบทบรรยำย ส ำหรับผู้บริหำร
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจำกไทยไปจีนและจำกจีนมำไทย 

9. ประสำนงำนกับส ำนักงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำร

ลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง และส ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรลงทุน ณ นครกวำงโจว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนของ

ไทยและเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนของส ำนักงำนฯ 

10. สนับสนุนส ำนักงำนฯ ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือต้อนรับคณะผู้แทนทั้งจำกภำครัฐและเอกชนของ

จีนที่มำเยือนประเทศไทย รวมทั้งประสำนงำนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรรับคณะดังกล่ำว  

11. ประสำนงำนกับภำคเอกชนไทยและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือชักชวนเข้ำร่วมคณะเดินทำงฯ 

ของส ำนักงำนฯ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องที่ประเทศไทย 

12. ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรประสำนงำนกับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำน

เอกอัครรำชทูตจีนประจ ำประเทศไทย สภำธุรกิจไทย-จีน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอกำรค้ำไทย-จีน สมำคมวิสำหกิจจีนไทย ฯลฯ เพื่อสร้ำงประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดีเพ่ือร่วมกันด ำเนินภำรกิจต่ำงๆเพ่ือส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนไทย-จีน 

13. จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำจีนมำประจ ำที่ส ำนักตลำดเพ่ือกำรลงทุน เ พ่ือท ำหน้ำที่

ประสำนงำนและจัดกิจกรรมต่ำงๆของส ำนักงำนฯ และโครงกำร  

14. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เพ่ือประจ ำศูนย์ข้อมูลฯ จ ำนวน 1 คน ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกแก่นัก

ธุรกิจ-นักลงทุนที่สนใจ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรของส ำนักงำนฯ  

15. จัดหำล่ำม (ภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน) ประจ ำส ำนักงำนฯ เพ่ือเป็นล่ำมในกำร

ต้อนรับคณะนักลงทุนจีน ประสำนงำนกับนักลงทุนจีน เพ่ือให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวก

ในด้ำนต่ำงๆ และแปลเอกสำรภำษำไทย – จีน และภำษำอังกฤษ – จีน 

16. จัดหำล่ำมอำวุโส เพ่ือแปลเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ไม่น้อยกว่ำ        

150 หน้ำ กระดำษ A4 (ภำษำไทย – จีน, ภำษำอังกฤษ – จีน) และเป็นล่ำมให้ผู้บริหำร

ระดับสูงในกำรต้อนรับคณะนักลงทุนจีน หรือท ำหน้ำที่ล่ำมในงำนประชุมส ำคัญที่ต้องใช้

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำจีนระดับสูงไม่น้อยกว่ำ 10 งำนต่อปี 


