
ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาจางงานจางผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธบริการดิจิทัลภาครัฐ  

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

         สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกวดราคาจางงานจางผลิต 

วีดิทัศนประชาสัมพันธบริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๑๐๐.๐๐ 

บาท (เกาแสนเกาหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

        ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

          ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

          ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

          ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

    ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๑๐. ผูยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

        ๑๑. ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ระบุไวในเอกสารนี้ ในวงเงินไมนอยกวา 

500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) จำนวน 1 ผลงาน โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียวยอนหลังไมเกิน 2 ป นับจาก

วันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวดราคาหรือวันที่ยื่นขอเสนอ แลวแตวิธีการจัดจางที่กำหนด ซึ่งเปน

ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะตองแนบสำเนา

หนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา พรอมรับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันยื่นขอเสนอโครงการ 

/ผูยื่น... 



 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocument.co.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 

 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม 

มายัง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทาง 

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

จะชี ้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocument.co.th ในวันที ่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ประกาศ ณ วนัที   ๒๐     สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นางไอรดา เหลืองวิไล) 

รองผูอำนวยการ ปฏิบัติงานแทน 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) ใน

ระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี DGA/64/0228 

การจางงานจางผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธบริการดิจิทัลภาครัฐ 
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ลงวันท่ี        สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "สพร." มีความประสงคจะ 
ประกวดราคาจางงานจางผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธบริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓     สัญญามาตรฐานหนวยงาน 

             ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
(๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
(๒)   หลักประกันสัญญา 

๑.๕     บทนิยาม 
      (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

(๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

   (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
(๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 ๑.๗  แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

  ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ๒.๕  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนั้นดวย 

๒.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสพร. ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

๒๐
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                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ
โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๒.๑)   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันท่ี
ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกำหนดยืนราคา ตาม TOR ขอ ๔.๔ 
                                           (๒.๒)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคา
ในแตละรายการตามขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาท่ี สพร. กำหนด ตาม TOR ขอ ๔.๕ 
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                                           (๒.๓)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบ 
ตาม TOR ขอ ๔.๖ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๐๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหเริ่มทำงาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกสพร.ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
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รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ สพร. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแต สพร. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของสพร. 
                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                     ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตในประทศ 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพร.จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 
                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ
อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักท่ีกำหนด ดังนี้ 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ งานจางผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธบริการดิจิทัลภาครัฐ 
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
                                           (๑)   ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๗๐ 
                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอ่ืนๆ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 
                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีสพร.กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     สพร.สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสพร. 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผู ยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
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                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สพร. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร. มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     สพร. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสพร.เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ังสพร.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่น
ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน                  
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือ สพร. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สพร. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ 
จากสพร. 
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา สพร. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทำสัญญาจาง 
                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับ สพร. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสพร.ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดย
ใชหลกัประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสพร. โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทำสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                    หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                                    หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึง สพร. ไดรับมอบ
ไวแลว 
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                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          สพร. จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว  
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๓ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน นับถัดจาก
วันท่ีลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานตาม TOR ขอ ๖.๑ ใหแกผูวาจาง โดยจัดทำเปนรูปเลมรายงาน
จำนวน ๒ ชุด และในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสบรรจุแฟลชไดรฟ จำนวน ๑ ชุด ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน นับถัดจาก
วันท่ีลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานตาม TOR ขอ ๖.๒ - ๖.๓ ใหแกผูรับจาง โดยจัดทำเปนรูปเลม
รายงานจำนวน ๒ ชุด และในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสบรรจุแฟลชไดรฟ จำนวน ๑ ชุด ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๖๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และ สพร. ไดตรวจรับมอบ
งานจาง 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สพร. จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ วัน  นับถัดจากวันท่ี สพร. ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม              
ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือ สพร.ไดรับอนุ มัติ เงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือ สพร. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ 
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ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึง สพร. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สพร. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๐.๔   สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จาก สพร. ไมได 

(๑)  ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทำ
การจัดจางครั้งนี้ตอไป 

(๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสพร. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

(๔)  กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทำสัญญากับ สพร. ไวชั่วคราว 

สงิหาคม ๒๕๖๔ ๒๐
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ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ 
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

  
1. ความเป็นมา 

ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของระบบ
รัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื ่นเกี ่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำ
บริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
และการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยง เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย 

สพร. เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลกับประชาชน จึงได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับงานดิจิทัลภาครัฐหลายโครงการ 
อาทิ โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) เพื่ออำนวยความสะดวกให้
ประชาชนได้ใช้งานบริการออนไลน์ภาครัฐได้อย่างปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น  ในรูปแบบแอปพลิเคชัน 
“ทางรัฐ” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนโครงการอื่นๆ อีกจำนวนมาก 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ ที่
ม ุ ่งมั ่นยกระดับการให้บริการเพื ่อความสะดวกสบายของประชาชน จึงเห็นสมควรผลิตว ีด ิท ัศน์
ประชาสัมพันธ์บริการด้านดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรู้จัก สนใจ และเกิดความต้องการใช้บริการ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลต่อไป   

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือสร้างให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลและประโยชน์เกี่ยวกับบริการดิจิทัลภาครัฐ 
2.2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ 
2.3. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นงานด้านดิจิทัลภาครัฐให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื ่องจากไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
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3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพในงานตามท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้ 
3.8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น

ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.10  ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 ผลงาน โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวดราคาหรือวันที่ยื่นข้อเสนอ แล้วแต่
วิธีการจัดจ้างที่กำหนด ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา พร้อมรับรอง
สำเนาถกูต้องมาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ   

 

4. การเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้   
4.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีท่ี สพร. จำเป็นต้องขอให้ผู้เสนอ
ราคาขยายระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยืนราคาให้ สพร. ตาม
ความประสงค ์

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม
ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด  

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 
 

ขอบเขตการดำเนินงาน 
สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ทีผู่้เสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ผู้เสนอราคา

เสนอ 
เอกสารอ้างอิง 

ให้ขอบเขตการดำเนินงาน
ที่ สำนักงานกำหนด 

ให้ระบุขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ 

ผู้เสนอราคาเสนอ 

ให้ระบุจุดที่ดีกว่า หรือ 
เทียบเท่า 

ให้ระบุ
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
 



3 

 

ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายพลเทพ รัตนดิเรก) ลงนาม..........พลเทพ รัตนดิเรก......................... วันที่.......15 ก.ค. 64... 
กรรมการ                  (นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ) ลงนาม..........พรเพ็ญ บุษราธนกิจ.........................          ครั้งที่......1................. 
กรรมการและเลขานกุาร   (นางสาวอนสุรา ใบสะอาด) ลงนาม..........อนุสรา ใบสะอาด.............................  

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การจัดจ้างครั้งนี้เป็นงานที่มีความชับซ้อนและมีข้อจำกัดด้านเทคนิค ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะ ชนิดประเภทของงาน ซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
และความเช ี ่ ยวชาญเฉพาะด ้านตามขอบเขตการดำเน ินงาน สพร.  จะพ ิจารณาค ัดเล ื อ ก 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเกณฑ์ราคา โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของ
เกณฑ์คุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) น้ำหนักร้อยละ 70 และเกณฑ์ราคาน้ำหนักร้อยละ 30 โดย สพร. จะ
ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

5.1. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
พิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วน
ถูกต้อง และพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี
คุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง สพร. จะไม่ทำการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

5.2. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้รับจ้างทุกราย หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่
ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สพร. จะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดแผกในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สพร. เท่านั้น     

ทั้งนี้ สพร. จะเชิญให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตาม
ข้อ 5.1 นำเสนอด้านเทคนิค โดยจะพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1)  แผนกลยุทธ์ในการผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับบริการดิจิทัลภาครัฐ กำหนด

น้ำหนักเท่ากับ 50 คะแนน โดยแบ่งเป็น 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง คิดโครงเรื่อง กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
- กลยุทธ์ในการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอหรือการถ่ายทำในรูปแบบใหม่ที่สร้างความ

ประทับใจต่อผู้รับชม กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
-  ตัวอย่างหรือรูปแบบการนำเสนอวีดิทัศน์กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน 

2)  การบริหารจัดการโครงการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
3)    ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน โดยแบ่งเป็น 

- ตัวอย่างผลงานของบริษัทหรือทีมงานที่เก่ียวข้อง กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน 
- ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน ด้านการบริหารโครงการ และการดำเนินงานที่

เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกับงานที่ได้จัดจ้าง กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน 
4) ความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีความรู้เกี ่ยวกับ สพร. กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 

คะแนน 
5) แนวทางดำเนินงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก TOR ที่กำหนด กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 
ทั้งนี้ ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ต้องได้รับคะแนนการประเมินด้าน

คุณภาพ (Performance) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามภาคผนวก (เกณฑ์การให้คะแนน) 
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5.3. ข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๒ จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคาตามสัดส่วนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาที่กำหนดและจัดลำดับเรียงตาม
คะแนน ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และ สพร. จะพิจารณาเจรจา
ต่อรองราคาตามทีเ่ห็นสมควรเพื่อประโยชน์ สพร. ต่อไป 

5.4. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรียกรายลำดับ
ถัดไปเพ่ือเจรจาต่อรองและ/หรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน 
เพ่ือดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
6. ขอบเขตการดำเนินงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการด้านดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ตามรายละเอียดดังนี้ 

6.1. จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ โดยต้องมีการศึกษาบริการดิจิทัลภาครัฐที่เป็นเนื้อหา
หลักของวิดีทัศน์, วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบของ
ชิ้นงานที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ชิ้นงานวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ให้สามารถสื่อสารได้ตรง
ประเด็น สร้างความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับชมได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของการสื่อสารสูงสุด  

6.2. จัดทำโครงเรื่อง หรือเรื่องย่อ บทโทรทัศน์พร้อม Story Board ที่สร้างความประทับใจ แปลกใหม่ 
ต่อผู้รับชมอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ สพร. เพื่อประชาสัมพันธ์บริการให้ประชาชนรู้จัก 
สนใจ และเกิดความต้องการใช้บริการ ตามท่ี สพร. เห็นสมควร โดยมีความยาวดังต่อไปนี้ 

- วีดิทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที  จำนวน 1  เรื่อง 
- วีดิทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที  จำนวน 1  เรื่อง 
- วีดิทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 15 วินาที  จำนวน 3  เรื่อง 

6.3. ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรูปแบบ วิธีการถ่ายทำ และบุคลิคลักษณะผู้แสดง พร้อมเสียงผู้บรรยาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับ โครงเรื่องและ Story Board ที่นำเสนอ โดยจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก 
สพร. ก่อนนำไปดำเนินการต่อ 

6.4. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาผู้แสดงหลัก (จำนวนอย่างน้อย 1 คน) ที่ต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จัก มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม เพื่อให้วิดีทัศน์ที่ผลิตมีความน่าสนใจ และเกิดประโยชน์ในการ
สื่อสารและสร้างการรับรู้ โดยให้ สพร. พิจารณาคัดเลือกผู้แสดงตามความเหมาะสม 

6.5. จัดทำวีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามบทโทรทัศน์และ Story Board ที่ผ่านการเห็นชอบจาก สพร. แล้ว 
พร้อมเสียงบรรยายภาษาไทย และบทบรรยาย (Subtitle) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามความ
ยาวที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 6.2 

6.6. ผู้รับจ้างจะต้องใช้อุปกรณ์ในการผลิตและจัดทําที่มีคุณภาพความคมชัดสูง (Full HD) โดย สพร. 
สามารถนำภาพต้นฉบับ (Footage) ไปใช้ต่อได้โดยถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ สพร. 

6.7. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต่อและลำดับภาพ โดยใช้เทคนิคและการออกแบบกราฟฟิคที่ทันสมัย 
ซึ่งภาพและเสียงจะต้องเป็นไปตามบทโทรทัศน์และ Story Board 
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6.8. ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งร่างวีดิทัศน์ที่ถ่ายทำพร้อมตัดต่อเสร็จแล้วมาเพื่อให้ สพร.เห็นชอบก่อน ซึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับแก้วีดิทัศน์ตามที่ สพร. เสนอแนะ ก่อนทำการผลิตวีดิทัศน์ฉบับ
สมบูรณ์ 

6.9. ในกรณีหากมีความจำเป็นเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู ้ว่าจ้างสามารถขอ
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจะพิจารณาตก
ลงหารือร่วมกับผู้รับจ้างในด้านความเหมาะสมของงบประมาณและประสิทธิภาพของงาน 

 

 
7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 100 วัน  
 

8. การส่งมอบงาน  
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ภายใน 100 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินงานและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด 3 งวด ดังนี้   
งวดที่ 1 :  ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามข้อ 6.1 ให้แก่

ผู้ว่าจ้าง โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 2 ชุด และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรจุ
แฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 ชุด  

งวดที่ 2 :  ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามข้อ 6.2 - 6.3
ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 2 ชุด และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บรรจุแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 ชุด  

งวดที่ 3 :  ภายใน 100 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้รับจ้าง 
โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 2 ชุด และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรจุลง 
External Hard disk ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1 เทราไบต์ จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  

- รายงานและผลการดำเนินงานตามข้อ 6.4 - 6.7 โดยต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินงาน  

-   External HD. ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1 เทราไบต์ บรรจุรายงาน พร้อมทั้งวีดิทัศน์
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมภาพต้นฉบับ (Footage) และชิ้นงานต่างๆ ที่มีการออกแบบ 
(หากมี) เพ่ือให้ สพร. สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไปด้วย 

 
9. เงื่อนไขการชำระเงิน 

9.1. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบริการจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐให้แก่ผู้รับจ้างเป็น
เช็คขีดคร่อม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ว่าจ้างจะหักภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากมูลค่าของค่าค่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระไว้ตามกฎหมายด้วย 

9.2. ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้น 3 งวด ภายหลังที่ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบและได้รับ
การตรวจรับงานตามแต่ละงวดงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
งวดที่ 1  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างร้อยละ 15 ของราคาจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงาน

งวดที่ 1 และหลังจากคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย 
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งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างร้อยละ 20 ของราคาจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงาน
งวดที่ 2 และหลังจากคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย 

งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างร้อยละ 65 ของราคาจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงาน
งวดที่ 3 และหลังจากคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย 

 

10. เงื่อนไขการปรับ 
กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ไว้ในเอกสารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานตามสัญญาทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำ
กว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือจนกว่าส่งมอบงานได้ถูกต้องครบถ้วน
โดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม 

 
11. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 

12.   สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานโดยสร้างสรรค์งานตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง ด้วยความคิดและความสามารถ

ของผู้รับจ้างเอง ไม่ทำการคัดลอก หรือไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน
หรือมีเหตุให้ผู้รับจ้างเชื่อหรือควรเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะไม่รับเอางานทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนตามแต่ผู้รับจ้างจะเห็นสมควร และบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้
จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องไม่นำข้อมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู้
รับจ้างได้จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาข้อมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู้
รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น รูปแบบเอกสาร 
รูปแบบซีดี หรือดีวีดี โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่เก็บสำเนาของข้อมูล เอกสาร รานงาน และรายละเอียดส่วนต่างๆ 
ของงานภายใต้สัญญานี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไว้กับตนเอง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลอ่ืน อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนำมาใช้ใน
การดำเนินงานตามสัญญานี้ ตลอดจนรับผิดชอบในค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนี้ 

ทั้งนี้ หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบัตร สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร รายงาน งาน หรือผลงานตามสัญญานี้ ผู้รับ
จ้างต้องดำเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้รับจ้างมิอาจ
กระทำได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิทธิ
ดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู ้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่า
ทนายความแทนผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ เมื่อผู้รับจ้างได้รับการกล่าวอ้างหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
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13. การเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ป็นความลับ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผู้รับจ้างได้รับจากผู้
จ้าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้จ้างได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/หรือความลับ
ทางการค้าของผู้จ้าง และผู้รับจ้างต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับให้มิดชิด ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
จะต้องลงนามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ” พร้อมสัญญาจ้าง 

 
14. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

14.1. สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

14.2. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
14.3. ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไม่มี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

14.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

14.5. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 ของ
มูลค่าสัญญา  

14.6. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สพร. แล้ว 

14.7. ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร . หรือลูกค้าของ สพร. รวมทั้ง
ผลงานที่ส่งมอบ ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด 
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

14.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร . หรือมิได้เกิดจาก
ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
 

15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนส่งเสริมและสื่อสารการตลาด ฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล                

(องค์การมหาชน)   
 

16. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 
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- Website :  www.dga.or.th  
- โทรศัพท์    0-2612-6000 
- โทรสาร     0-2612-6012 
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ภาคผนวก 

ตารางการให้คะแนน 
งานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 
รวม 100 คะแนน 

บริษัท 
................................... 

บริษัท 
................................... 

1. แผนกลยุทธ์ในการผลิตวีดิทศัน์ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับบรกิารดิจิทัลภาครัฐ                   (50 คะแนน)                                           
       -  ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง คิดโครงเรื่อง 20   
       -  กลยุทธ์ในการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอหรือการถ่ายทำในรูปแบบใหม่ที่สร้างความประทับใจต่อผู้รับชม 20   
       -  ตัวอย่างหรือรูปแบบการนำเสนอวีดิทศัน์ 10   
2 การบริหารจัดการโครงการ                                                                                            (20 คะแนน)    

- แผนการดำเนินงานตลอดโครงการชัดเจน ครบถว้น ตามระยะเวลาที่กำหนด 20   
3. ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน                                                                             (15 คะแนน)    

- ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทมีงานที่เกี่ยวข้อง 10   
- ประสบการณ์ ความพร้อมของทมีงาน ด้านการบริหารโครงการ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ

เดียวกับงานที่ได้จัดจ้าง 
5   

4. ความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงาน                                                                                    (10 คะแนน)    
- มีความรู้เกี่ยวกับ สพร. 5   
- มีความรู้เกี่ยวกับบรกิารของ สพร. 5   

5. แนวทางดำเนนิงานอืน่ๆ นอกเหนือจาก TOR ที่กำหนด                                                         (5 คะแนน) 5   
                                                                                                                          รวมคะแนน 100   
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เกณฑ์การให้คะแนนงานจ้างผลติวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1  แผนกลยุทธ์ในการผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับบริการดิจิทัลภาครัฐ (50 คะแนน) 
 ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง คิดโครงเรื่อง (20 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีการเสนอแนวความคิด 
ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด แต่พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสม ไม่สามารถใช้ได้จริง ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ได้ระหว่าง 5 - 10 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถว้น แต่พิจารณาแล้วความคิดนั้นยังไม่ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล   
ได้ระหว่าง 10 - 15 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถว้น โดยกรรมการพจิารณาแลว้ว่า 

- มีการวิเคราะห์ขอ้มูล เนื้อหา แต่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
- ความคิดนั้นชัดเจนแต่ไม่สามารถปฏิบัตไิด้จริง 

ได้ระหว่าง 15 - 20 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถว้น โดยกรรมการพจิารณาแลว้ว่า 
- มีความทันสมัย สามารถทำให้โครงการบรรลุวัถุประสงค์ได้จริง 
- ความคิดที่นำเสนอนั้นชัดเจน  
- สามารถปฏบิัติได้จริง 
- เสนอตัวอย่าง การวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้ได้ผลจริงในกิจกรรมอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับโครงการ 

 กลยุทธ์ในการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอหรือการถ่ายทำในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความประทับใจต่อผู้รับชม  (20 คะแนน) 
ได้คะแนน 0 ไม่มีการเสนอกลยุทธ ์

ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธ ์แต่พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสม ขาดการวิเคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถใช้ได้จริง ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ได้ระหว่าง 5-10 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธ์ครบถว้น โดยกรรมการพิจารณาแล้วว่า 

- มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- กลยุทธ์ไม่ชัดเจน  ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 
- ไม่มีการยกตัวอยา่ง ที่จะมาใช้ในโครงการ 

ได้ระหว่าง 10 - 15 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธก์ารสื่อสาร ครบถว้น โดยกรรมการพจิารณาแลว้วา่ 
- มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย  
- กลยุทธ์นั้นชัดเจน แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 
- ยกตัวอย่างที่จะมาใช้ในโครงการ แต่ไมต่รงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ได้ระหว่าง 15 - 20 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธก์ารสื่อสาร ครบถว้น โดยกรรมการพจิารณาแลว้วา่ 
- มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย 
- กลยุทธ์นั้นชัดเจน เป็นประโยชน์ และสามารถปฏบิัติได้จริง 
- มีการยกตวัอย่างการนำเสนอที่มาใช้ในโครงการ ซ่ึงมาจากงานมีชื่อเสียงที่ดใีนวงการหรือหน่วยงาน หรืออยู่ในกระแสสงัคม 
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 ตัวอย่างหรือรูปแบบการนำเสนอวิดีทัศน์  (10 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีการนำเสนอตัวอย่าง 

ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน -  มีการวิเคราะห์เครื่องมือหรือแนวทางที่จะใช้ในการสื่อสาร 
-  ตัวอย่างที่นำเสนอไม่สอดคล้องตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง 

ได้ระหว่าง 5-10 คะแนน - มีการวิเคราะห์เครื่องมือหรือแนวทางทีจ่ะใช้ในการสื่อสาร 
- กลยุทธ์ที่นำเสนอสอดคล้องตามที่ได้วิเคราะห์ไว ้
- มีตัวอยา่งเครื่องมือหรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ที่เคยใช้ได้ผลจริงในกิจกรรมอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับโครงการ 

2. การบริหารจัดการโครงการ    (20 คะแนน) 
 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการชัดเจน ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด   (20 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีการนำเสนอ 
ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน - มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน แตแ่ผนนั้นไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน 
ได้ระหว่าง 5-10 คะแนน - มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน โดยแผนนั้นมีความละเอียด ชัดเจน 

- แต่ยังคงมีจุดที่ไม่ถูกต้อง หรือพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถดำเนินงานได้จริงตามแผนนั้น 
ได้ระหว่าง 10 - 15 คะแนน - มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน โดยแผนนั้นมีความละเอียด ชัดเจน 

- สามารถดำเนินงานได้จริงตามแผนนั้น 
- แต่แผนดังกล่าวยังไม่เคยนำไปปรับใช้ หรือไม่เคยนำไปใช้งานจนเกิดผลสัมฤทธิ์จริงกับงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ 

ได้ระหว่าง 15 - 20 คะแนน - มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน โดยแผนนั้นมีความละเอียด ชัดเจน 
- และพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินงานได้จริง 
- และเป็นแนวทางของแผนที่เคยใช้ได้ผลจริงมาแล้วในงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ 

3. ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน   (15 คะแนน) 
 ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง  (10 คะแนน) 

ได้คะแนน 0           ไม่เสนอตัวอย่างผลงานของบรษิัทและทีมงาน   
ได้ระหว่าง 1 - 5 คะแนน  เสนอตัวอยา่งผลงาน แต่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถเช่ือมโยงกับโครงการ 
ได้ระหว่าง 5 - 10 คะแนน  เสนอตัวอยา่งผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นทีน่ิยม และเป็นประโยชน์ตอ่โครงการ 

 ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน ในด้านบริหารโครงการและและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกับงานท่ีได้จัดจ้าง   (5 คะแนน) 
ได้คะแนน 0          ไม่เสนอประสบการณ์ของทีมงาน 

ได้ระหว่าง 1-2 คะแนน เสนอประสบการณ์ของทีมงาน แต่ประสบการณ์นั้นยังไม่สามารถเช่ือมโยงกับโครงการ 
ได้ระหว่าง 3-5 คะแนน เสนอประสบการณ์ของทีมงาน และผลงานนั้นเป็นที่นิยม เป็นทีย่อมรับต่อสังคมหรือหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 
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4. ความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงาน    (10 คะแนน) 
 มีความรู้เก่ียวกับ สพร.                (5 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีความรู้เกี่ยวกบั สพร. 
ได้ระหว่าง 1-2 คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับ สพร. แต่ยังไม่มากพอที่จะลงมีปฏิบัติงานได้  
ได้ระหว่าง 3-5 คะแนน          มีความรู้เกีย่วกบั สพร. และสามารถลงมีปฏิบัติงานได้จริง ทันที 

 มีความรู้เก่ียวกับบริการของ สพร.    (5 คะแนน) 
ได้คะแนน 0 ไม่มีความรู้เกี่ยวกบับริการของ สพร. 

ได้ระหว่าง 1-2 คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับบริการ สพร. แต่ยังไม่มากพอทีจ่ะลงมีปฏิบัติงานได้  
ได้ระหว่าง 3-5 คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับบริการ สพร. และสามารถลงมีปฏิบัติงานได้จริง ทันที 

5.  แนวทางดำเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจาก TOR ที่กำหนด    (5 คะแนน) 
ได้คะแนน 0          บริษัทไม่มีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม 

ได้ระหว่าง 1-2 คะแนน มีการยื่นขอ้เสนอเพิ่มเติม แต่ข้อเสนอนัน้ไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อโครงการ  
ได้ระหว่าง 3-5 คะแนน มีการยื่นขอ้เสนอเพิ่มเติม และข้อเสนอนั้นก่อประโยชน์เพิ่มเติมต่อโครงการ 
รวม 100 คะแนน  
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