
 

 
(ราง) ประกาศสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการสงเสริมภาพลักษณองคกรและสื่อสารสรางการรบัรูงานดานรัฐบาลดิจิทัล ของ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) 

 

                 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางโครงการ

สงเสริมภาพลักษณองคกรและสื่อสารสรางการรับรู งานดานรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้ง

น้ีเปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๙๙,๗๘๔.๐๐ บาท (สิบสี่ลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื่อผู ทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๑๐. ผู ยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

/๑๑. ผูเสนอราคา… 

 



-๒-

        ๑๑. ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานดังกลาว ในวงเงินไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (หาลานบาทถวน) อยางนอย ๑ ผลงาน นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวดราคาหรือวันที่ 

ย่ืนขอเสนอ ตาม TOR ขอ ๓.๑๐ 

 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

         ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสต้ังแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

         ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 

         ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

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

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

จะช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th 

ประกาศ ณ วันที่     มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      (นายสุพจน เธียรวุฒิ) 

   ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ 

๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๑๘
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(ราง) เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ DGA/65/0096 

การจางโครงการสงเสริมภาพลักษณองคกรและสื่อสารสรางการรับรูงานดานรัฐบาลดิจิทัล 

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ลงวันที่        มกราคม ๒๕๖๕ 

 

                  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "สพร." มีความประสงคจะ 

ประกวดราคาจางโครงการสงเสริมภาพลักษณองคกรและสื่อสารสรางการรับรูงานดานรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนำและ

ขอกำหนดดังตอไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สญัญามาตรฐานหนวยงาน 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                          ๑.๗   แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสพร. ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 

                          ๒.๑๐   ผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

                                    กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวม

คาน้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                                   สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๑  ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒   ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานดังกลาว ในวงเงินไมนอยกวา 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) อยางนอย ๑ ผลงาน นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวด

ราคาหรือวันที่ย่ืนขอเสนอ ตาม TOR ขอ ๓.๑๐ 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณผีูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
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                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ัน สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณผีูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 

                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมดุบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ

โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable   

    Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณทีี่ผูย่ืนขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งน้ี หาก

ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๓.๑)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคา

ในแตละรายการตาม ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด ตาม TOR ขอ ๔.๕ 

                                           (๓.๒)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทยีบ

คุณสมบัติตาม TOR ขอ๔.๖ โดยโปรดจัดทำต้ังแตขอ ๑ - ๑๖ 

                                   (๔)    สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

(ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
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                        ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูย่ืน

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑    ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบ 

       ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ  

                ตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว 

                                    ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหเริ่มทำงาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่

ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร

ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอ

และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปน 

       การเสนอราคาใหแกสพร.ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕ 

       (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน

กับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูยื่น

ขอเสนอ 
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                                 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน

ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และ สพร. จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปน

ผูทิ้งงาน เวนแตสพร.จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ สพร. 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาทีเ่สนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โดยย่ืนใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี จำนวน ๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสน

สองหมื่นหาพันบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔    หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

                                    กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ

หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสง

ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาให สพร.ตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ........... ระหวางเวลา .......... น. ถึง................. น. 
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                           กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือ

ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุช่ือผูเขารวมคารายที่สัญญารวม

คากำหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                               หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี สพร.จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สพร.ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผู

ย่ืนขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญา

หรือขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

        การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

                 ๖.    หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี สพร.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 

                          ๖.๒     ในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังน้ี 

                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ โครงการสงเสริมภาพลักษณองคกรและสื่อสารสรางการ

รับรูงานดานรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลกั)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 

                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอ่ืนๆ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๗๐ 

                          ๖.๓      หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขที่สพร.กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 

                          ๖.๔     สพร.สงวนสทิธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสพร. 

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
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                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสพร. มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร.มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     สพร. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการ

เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสพร.เปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 

รวมทั้งสพร.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืน

ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

                                    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือสพร. จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได สพร. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 

จากสพร. 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญาสพร. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูย่ืน

ขอเสนอรายอ่ืนที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลำดับผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน

รอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๖.๙     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
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                 ๗.     การทำสัญญาจาง 

                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 

หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับ สพร. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให สพร. ยึดถือไวในขณะทำสัญญา  

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกสพร. โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทำสญัญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกนิ ๓ วัน ทำการของทางราชการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในขอ 

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่ง สพร. ไดรับมอบไวแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงนิ 

                          สพร.จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย

ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๒ งวด ดังน้ี 

                          งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน นับถัดจาก

วันที่ลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนรูปเลมรายงานจำนวน ๒ ชุด และขอมูล

อิเล็กทรอนิกสบรรจุแฟลชไดรฟ จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดงานที่ตองดำเนินการ ใหแลวเสร็จภายใน             

๑๒๐ วัน ดังน้ี 

                         ขอ ๖.๒.๑.๑ โดยผูรับจางตองดำเนินการจัดทำ Facebook ads ทีม่ีมูลคาการประชาสัมพันธให

ไดไมต่ำกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                         ขอ ๖.๒.๑.๒ โดยผูรับจางตองดำเนินการจัดทำ Twitter ads ที่มีมลูคาการประชาสัมพันธใหได

ไมต่ำกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                         ขอ ๖.๒.๑.๓ โดยผูรับจางตองดำเนินการจัดทำ YouTube Ads ในรูปแบบ VDO Ads ที่มีมลูคา

สื่อประชาสัมพันธใหไดไมต่ำกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                         ขอ ๖.๒.๑.๔ โดยผูรับจางตองดำเนินการสื่อสารงานของ สพร. ผานแอปพลิเคชัน Line ทีม่ีมูลคา

สื่อประชาสัมพันธใหไดไมต่ำกวา ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
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                        ขอ ๖.๒.๒ โดยผูรับจางตองออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบบทความ ภาพ infographic หรือ

ภาพประกอบที่มีความสอดคลองกับโครงการรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเผยแพรบนสื่อ Social Media ของ สพร. จำนวน ๑๐ 

Content 

                        ขอ ๖.๒.๓ โดยผูรับจางตองดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบ VDO Viral Cast หรือ 

Motion Graphic หรือContent Online อ่ืน ๆ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเผยแพรบนสื่อ Social Media ของ 

สพร. จำนวน ๔ Content  

                        ขอ ๖.๒.๕ ดำเนินการจัดสัมภาษณ พิ เศษผูบริหาร (Exclusive Interview) หรือกิจกรรม

ประชาสัมพันธประเภทอ่ืน ๆ ผานสื่อออนไลนเว็บไซตสำนักขาว หรือเว็บไซตที่เปนที่นิยม เชน The Standard, The 

Cloud เปนตน จำนวน ๒ ครั้ง  

                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๗๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และสพร. ไดตรวจรับมอบ

งานจาง 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                        คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกำหนด ดังน้ี 

                          ๙.๑     กรณทีี่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สพร. จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 

                          ๙.๒     กรณทีี่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง ตามแบบ 

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา  ๑ วัน  นับถัดจากวันที่สพร.ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ สพร.ไดรับอนุมั ติ เงินคาจางจากเงิน

งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทาน้ัน 

                          ๑๑.๒   เมื่อสพร.ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ

น้ันตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี ดังน้ี 
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                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  

๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่ง สพร. ไดคดัเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สพร. จะริบหลักประกนัการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน

การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   สพร. สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ สพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 

                                   (๑)    ไมไดรบัการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทำ

การจัดจางครั้งน้ีตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกนั

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสยีหายแก สพร. หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
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                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ

หรือทำสัญญากับ สพร. ไวช่ัวคราว 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 

มกราคม ๒๕๖๕ 
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ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัล  
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

  
 

1. ความเป็นมา 
ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาล

ดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
อื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มี
ความสอดคล้องกันและเชื่อมโยง เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย โดย สพร. ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัที่
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับงานดิจิทัลภาครัฐหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนได้ใช้งานบริการออนไลน์ภาครัฐได้อย่างปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น  

จากบทบาทหน้าที่ของ สพร. จะเห็นได้ว่ามี สพร. มีภารกิจงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สพร. ได้พยายามดำเนินการเพื่อสื่อสารและ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ตลอดจนผลงานด้านรัฐบาลดิจิทัลมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
การสื ่อสารและสร้างรับรู ้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องส่งเสริมและพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (Rebranding) เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการสร้างการรับรู้ไป
ยังประชาชนและทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้องตามทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กร รวมถึงควรมีการ
กำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่สอดรับตามแนวนโยบาย
และทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นกัน ทั้งนี้ หากการส่งเสริมภาพลักษณ์และการสื่อสาร
สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนประสบผลสำเร็จ ย่อมส่งผลให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงบริการดิจิทัล
ภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในทุกพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงบริการดิจิทัลของภาครัฐอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพ่ือกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
2.2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ 

นโยบาย กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ สพร. ไปยังสาธารณะชนให้ตระหนักรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3. เพ่ือส่งเสริมให้สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล สร้างให้เกิดความเชื่อม่ันและเกิดการใช้งานบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างแพร่หลาย 
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3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพในงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ 
3.8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น

ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.10. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานดังกล่าว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท 

(ห้าล้านบาทถ้วน) อย่างน้อย 1 ผลงาน นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวดราคา
หรือวันที่ยื ่นข้อเสนอ แล้วแต่วิธีการจัดจ้างที่กำหนด ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง
ผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ 

 
4. การเสนอราคา 

4.1. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้   
4.2. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
4.3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 
4.4. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายใน

กำหนดยืนราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเป็นต้องขอให้ผู้เสนอราคาขยาย
ระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยืนราคาให้ สพร. ตามความประสงค์ 

4.5. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม
ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด  

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 
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ขอบเขตการดำเนินงาน 
สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ทีผู่้เสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ผู้เสนอราคาเสนอ 

เอกสารอ้างอิง 

ให้ขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ สำนักงาน

กำหนด 

ให้ระบุขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ 

ผู้เสนอราคาเสนอ 

ให้ระบุจุดที่ดีกว่า หรือ 
เทียบเท่า 

ให้ระบุ
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
 
5. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

การจัดจ้างครั้งนี้เป็นงานที่มีความชับซ้อนและมีข้อจำกัดด้านเทคนิค ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะ ชนิดประเภทของงาน ซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามขอบเขตการดำเนินงาน สพร. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเกณฑ์ราคา โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของเกณฑ์คุณภาพ (ข้อเสนอด้าน
เทคนิค) น้ำหนักร้อยละ 70  และเกณฑ์ราคาน้ำหนักร้อยละ 30 โดย สพร. จะดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

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

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

 

ทั้งนี้ สพร. จะเชิญให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 5.1 
นำเสนอด้านเทคนิค โดยจะพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

1)  แผนกลยุทธ์สื่อสารและการเลือกใช้เครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 50 คะแนน โดยแบ่งเป็น 
- การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อม

แนวคิดในการจัดทำแผนฯ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
- กลยุทธ์ในการเลือกสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
- กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน 

2)  การบริหารจัดการโครงการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 15 คะแนน 
3) ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน โดยแบ่งเป็น 

- ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทีมงานในการบริหารโครงการแบบเดียวกัน กำหนด
น้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

- ประสบการณ์และความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมงานผลิตภาพยนตร์โฆษณา เช่น                
ผู้กำกับ (Film Director) ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่
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ได้รับความนิยมสูง เป็นที่รู้จัก และเคยเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์โดยผลงานนั้นต้องมี
ยอดเข้าชม ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 วิว กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 15 คะแนน 

4) ความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน โดยแบ่งเป็น  
- มีความรู้เกี่ยวกับ สพร. กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
- มีความรู้เกี่ยวกับบริการของ สพร. กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
โดยผู้เสนอราคาต้องยื่น “เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ สพร. และบริการของ สพร.” มาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา 

5) แนวทางดำเนินงานอื ่น ๆ ที ่สอดคล้องตามที่ TOR กำหนดและเป็นประโยชน์ต่อ สพร.  
กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 

ทั้งนี้ ข้อเสนอด้านเทคนิคที ่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ต้องได้รับคะแนนการประเมินด้านคุณภาพ 
(Performance) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามภาคผนวก 1 

 

5.3. ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 5.2 จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคาตามสัดส่วนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาที ่กำหนดและจัดลำดับเรียงตาม
คะแนน ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และ สพร. จะพิจารณาเจรจา
ต่อรองราคาตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ สพร. ต่อไป 

5.4. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรียกรายลำดับ
ถัดไปเพื่อเจรจาต่อรองและ/หรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน 
เพ่ือดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
6. ขอบเขตการดำเนินงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การสื่อสารและแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ที่สามารถสื่อสารและสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงต้องดําเนินการบริหารโครงการ และจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการในด้านต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

6.1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการศึกษา “รายงานผลสำรวจตลาดและการรับรู้ ต่อ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ปีงบประมาณ 2565” จาก สพร. เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเป็น 
“แผนกลยุทธ์การสื่อสารและแผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร” ที่มีความ
เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยในส่วน
งานด้านภาพลักษณ์องค์กรต้องมีการดำเนินการ ดังนี้ 
6.1.1. การสร้างและกำหนดองค์ประกอบพื้นฐานและภาพลักษณ์แบรนด์ 

6.1.1.1 Brand Positioning กำหนดทิศทางการตลาด 
6.1.1.2 Brand Image & Personality การสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์องค์กร 
6.1.1.3 การสร้างอัตลักษณ์และการออกแบบอัตลักษณ ์

6.1.1.3.1 แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo Inspiration) 
6.1.1.3.2 ความหมายของตราสัญลักษณ ์(Logo Meaning) 
6.1.1.3.3 ตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ (Logo) 
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6.1.1.3.4 สีที่เป็นเอกลักษณ ์(Logo Colors) 
6.1.1.3.5 ตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ (Logo Typeface) 
6.1.1.3.6 การใช้งานตราสัญลักษณ์ 

6.1.1.3.6.1 โครงสร ้างและการจ ัดวางองค ์ประกอบของตรา
สัญลักษณ ์(Logo Structure and Composition) 

6.1.1.3.6.2 พื ้นที ่ห ้ามล ่วงล ้ำของตราส ัญลักษณ์  (Logo Clear 
Space Area) 

6.1.1.3.6.3 ขนาดสัดส่วนของตราสัญลักษณ์ (Logo Sizing Control) 
6.1.1.3.6.4 ตราสัญลักษณ์ชนิดสีเต็ม (Full Color Logo) 
6.1.1.3.6.5 ตราสัญลักษณ์ชนิดสีเดียว (Single Color Logo) 
6.1.1.3.6.6 ตราสัญลักษณ์ชนิดสีเรียบ (Solid Color Logo) 
6.1.1.3.6.7 การใช้ตราสัญลักษณ์ในระบบป้ายแบบสามมิติ ได-คัท 

(Die-Cut Sign Reproduction) 
6.1.1.3.6.8 การใช้ตราสัญลักษณ์ท่ีไม่ถูกต้อง (Incorrect Logo Usage) 
6.1.1.3.6.9 การใช้ค่าสีในระบบ CMYK, Pantone and RGB 

6.1.2 ออกแบบและผลิตคาแรคเตอร์ตัวละคร เพ่ือใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ 
6.1.2.1 ออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครที่มีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์ 

โดยจัดทำตัวละครในรูปแบบ 2D จำนวน 3 ตัว เพื ่อเสนอให้ สพร. พิจารณา
คัดเลือกเหลือจำนวน 1 ตัวละคร (โดยผลงานที่นำเสนอทั้งหมดนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์
เป็นของ สพร.) เพ่ือนำไปพัฒนาต่อเป็นท่าทางต่างๆ โดยต้องมีการนำเสนอเรื่องราว 
พร้อมคำอธิบายบุคลิกตัวละคร ลักษณะท่าทาง และวิธีการใช้งานของตัวละคร  

6.1.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวละคร 2D ที่ สพร. คัดเลือก มาพัฒนาต่อเพื่อมีลักษณะ/
ท่าทางต่างๆ จำนวน 16 ท่าทาง 

6.1.2.3 ผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินการผลิตคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นชุดมาสคอต (Mascot) 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว โดยใช้วัสดุที่คงทนและเหมาะสม มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 
160 เซนติเมตร และส่วนหัวติดตั้งพัดลมระบายอากาศไม่ต่ำกว่า 2 ตัว 

6.1.2.4 ส่งไฟล์ออกแบบ (Artwork) ต้นฉบับ ที่สามารถนำไป ขยาย/ย่อ/แก้ไขขนาด 
ท่าทาง และคำพูด เพ่ือใช้งานบนสื่ออ่ืนๆ ได ้ 

6.1.3 งานออกแบบเอกสารและอุปกรณ์เพ่ือภาพลักษณ์ ได้แก่  
6.1.3.1 ออกแบบ นามบัตร 
6.1.3.2 ออกแบบ Power Point Template Presentation 
6.1.3.3 ออกแบบ Uniform (ชุดสูท, เสื้อโปโล, เสื้อเชิ้ต, เสื้อแจ็คเก็ต, เนคไท) 
6.1.3.4 ออกแบบ กระดาษหัวจดหมาย, ซองเอกสาร, บัตรประจำตัว, สายคล้องบัตร 

6.1.4 งานออกแบบและผลิตสื่อและอุปกรณ์การตลาด ดังนี้ 
6.1.4.1 Backdrop (แบ็คดรอป) ผ้า FABRIC ขนาดประมาณ 3 x 2.3 เมตร จำนวน 1 ชิ้น, 

และขนาด 6 x 2.3 เมตร จำนวน 1 ชิ้น 
6.1.4.2 Roll-up ผ้า FABRIC ขนาดประมาณ 800 x 2280 mm จำนวน 4 ชิ้น 
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6.1.4.3 Counter ขนาดประมาณ 800x900 mm จำนวน 2 ชิ้น 
6.1.4.4 ของพรีเมียม 4 แบบ  

: แบบที ่1 ราคาชิ้นละ ไมต่่ำกว่า 700 บาท จำนวน 100 ชิ้น  
: แบบที ่2 ราคาชิ้นละ ไมต่่ำกว่า 300 บาท จำนวน 200 ชิ้น  

 : แบบที ่3 ราคาชิ้นละ ไมต่่ำกว่า 100 บาท จำนวน 400 ชิ้น  
 : แบบที ่4 ราคาชิ้นละ ไมต่่ำกว่า 50 บาท จำนวน 600 ชิ้น  
 ทั้งนี้ สามารถเกลี่ยจำนวนและประเภทชิ้นของพรีเมียมได้ตามความเหมาะสม 

ตามที่ สพร.พิจารณาเห็นสมควร โดยให้มูลค่ารวมของพรีเมียมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 
200,000 บาท 

6.1.5 การสื่อสารภายใน (หลังการพัฒนาภาพลักษณ์) 
6.1.5.1 Branding Consult : จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้และคำแนะนำเก่ียวกับที่มา วิธีการ 

รูปแบบการใช้งานจากการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพลักษณ์องค์กร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำกำหนดการและเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างกิมมิคที่น่าสนใจ
ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ขององค์กร โดยต้องจัดให้มีการ
ประชุมทั้งสิน้ 2 ครั้ง  
6.1.5.1.1 สำหรับผู้บริหาร 1 ครั้ง จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ราย 
6.1.5.1.2 สำหรับพนักงาน 1 ครั้ง จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ราย 

6.1.5.2 ผลิต Brand book ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้งานหรือเผยแพร่ต่อได้ 
 

6.2 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ตามแผนกลยุทธ์การสื่อสารและแผนการสื่อสารการตลาด
เพื ่อเสร ิมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  (Rebranding) โดยให้ผ ู ้ร ับจ้างดำเน ินการส ื ่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
6.2.1 บริหารจัดการด้านสื่อออนไลน์ โดยมีรายละเอียดของการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์ในการ

ซื้อพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมียอด
การเข้าถึงรวมตลอดทั้งโครงการ (Reach) ไม่น้อยกว่า 20,000,000 การเข้าถึง และมีจำนวน
วิวรวมตลอดท้ังโครงการไม่น้อยกว่า 1,000,000 วิว โดยรายละเอียดงาน ดังนี้ 

6.2.1.1 ผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ Facebook ads มูลค่าการประชาสัมพันธ์ตลอด
โครงการไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท 

6.2.1.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ Twitter ads มูลค่าการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ
ไม่ต่ำกว่า 350,000 บาท 

6.2.1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ YouTube Ads ในรูปแบบ VDO Ads โดยมีมูลค่า
สื่อประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท 

6.2.1.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสื่อสารงานของ สพร. ผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยมีมูลค่า
สื่อประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท 

6.2.2 ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบบทความ ภาพ infographic หรือภาพประกอบที่
มีความสอดคล้องกับโครงการรัฐบาลดิจิทัล ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดให้เกิดการสืบ ค้น
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ข้อมูลของ สพร. อย่างน้อย 40 Content ตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาเพ่ือ
เผยแพร่บนสื่อ Social Media ของ สพร. โดยเนื้อหาที่ผลิตจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้
รับจ้างก่อน  

6.2.3 ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบ VDO Viral Cast หรือ Motion Graphic หรือ
Content Online อ ื ่น ๆ ในล ักษณะภาพเคลื ่อนไหว อย่างน ้อย 14 Content ตลอด
ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาเพ่ือเผยแพร่บนสื่อ Social Media ของ สพร. โดยเนื้อหาที่
ผลิตจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้รับจ้างก่อน  

6.2.4 ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล ( Influencer) หรือ Key Opinion Leader (KOL) 
หรือ Micro Influencer โดยแบ่งเป็น 
6.2.4.1 Virtual Influencer จำนวน 1 ราย โดยผลิตเป็น VDO รีวิวบริการด้านรัฐบาล

ดิจิทัล หรือเนื้อหาอื่นตามท่ี สพร. เห็นสมควร 
6.2.4.2 Macro Influencer จำนวน 5 โดยมีผู ้ติดตามไม่น้อยกว่า 500,000 Followers 

โดยผลิตเนื้อหาบทความ รีวิว VDO หรือ Content Online 
6.2.4.3 Micro Influencer จำนวน 20 เพจ โดยม ีผ ู ้ ต ิดตามไม ่น ้ อยกว ่ า  10,000 

Followers โดยผลิตเนื้อหาบทความ รีวิว VDO หรอื Content Online 
6.2.5 ดำเนินการจัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร (Exclusive Interview) หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประเภทอื่นๆ ผ่านสื ่อออนไลน์เว็บไซต์สำนักข่าว หรือเว็บไซต์ที่เป็นที ่นิยม เช่น The 
Standard, The Cloud เป็นต้น โดยจะต้องนำเสนอประเด็นหรือหัวข้อการสัมภาษณ์ในแต่
ละครั้งเพื่อผ่านการเห็นชอบจาก สพร. รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ว่าจ้างตามสัญญา 

6.2.6 ประเมินผลการดำเนินงาน : สรุปผลพร้อมวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานใน
รูปแบบ รายงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ Social Media Monitoring Tools 
โดยจะต้องรายงานเป็นรายเดือน 
 

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารถึงความก้าวหน้า
รัฐบาลดิจิทัล หรือเนื้อหาอื่นๆ ตามท่ี สพร.เห็นควร ตามรายละเอียดดังนี้ 
6.3.1 จัดทำโครงเรื่อง หรือเรื่องย่อ บทโทรทัศน์พร้อม Story Board ที่สร้างความประทับใจต่อผู้

รับชมอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ สพร. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการรัฐบาลดิจิทัลหรือ
เนื้อหาอื่นๆ ตามที่ สพร. เห็นสมควร ให้ประชาชนรู้จัก สนใจ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีความ
ยาวไม่น้อยกว่า 2 นาท ี

6.3.2 เสนอรูปแบบวิธีการถ่ายทำ และบุคลิกลักษณะผู้แสดง โดยใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งต้องมี
ผู้ติดตามใน Social Media ไม่ต่ำกว่า 300,000 Followers มาแสดงในภาพยนตร์โฆษณา
ทั้ง 1 เรื ่อง พร้อมเสียงผู้บรรยาย เพื่อให้สอดคล้องกับ โครงเรื ่องและ Story Board ที่
นำเสนอ โดยจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก สพร. ก่อนนำไปดำเนินการต่อ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการให้ผู้แสดงยินยอมให้มีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี 

6.3.3 ดำเนินการถ่ายทำ และผลิตภาพยนตร์โฆษณาให้เป็นไปตามบทโทรทัศน์และ Story Board 
ที่ผ่านการเห็นชอบจาก สพร. แล้ว โดยจะต้องใช้อุปกรณ์ในการผลิตและจัดทําที่มีคุณภาพ
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ความคมชัดสูง (Full HD) ซึ่งสพร. สามารถนำภาพต้นฉบับ (Footage) ไปใช้ต่อได้และถือว่า
เป็นลิขสิทธิ ์ของ สพร. พร้อมลงเสียงบรรยายภาษาไทย และบทบรรยาย (Subtitle) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

6.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต่อและลำดับภาพ โดยใช้เทคนิคและการออกแบบกราฟฟิคที่
ทันสมัย ซึ่งภาพและเสียงจะต้องเป็นไปตามบทโทรทัศน์และ Story Board 

6.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งร่างภาพยนตร์โฆษณาที่ถ่ายทำพร้อมตัดต่อเสร็จแล้ว เพื่อให้ สพร.
เห็นชอบก่อน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับแก้ภาพยนตร์โฆษณาตามที่ สพร. เสนอแนะ 
ก่อนทำการผลิตภาพยนตร์โฆษณาฉบับสมบูรณ์ 

6.3.6 ดำเนินการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อออนไลน์บนเพจทาง Social Media ที่มียอด
ผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 1,000,000 Follower ไม่ต่ำกว่า 5 เพจ  
 

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกแบบหน้าหลัก และ Template เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยจัดทำเป็น Mockup และออกแบบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสื่อสาร 
และภาพลักษณ์องค์กรตามข้อ 6.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
6.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบหน้าหลัก และ Template เว็บไซต์ จัดทำ Mockup หน้าเว็บไซต์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยจะต้องวางโครงสร้าง สี ตัวอักษร ตรา
สัญลักษณ์ เนื้อหา และ ภาพประกอบ ด้วยรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย น่าเชื่อถือ สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โดยมีการแสดงผล หรือลูกเล่นต่างๆ เช่น 
Animated Photo หรือ คลิปวีดีโอ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์อย่างเหมาะสม 
โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของ สพร. 

6.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบหน้าเว็บไซต์ และ Template เว็บไซต์ วางโครงสร้าง และจัดทำ 
Mockup ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอ
หลากหลาย ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ Smart phone และ Tablet ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานขนาด
หน้าจอที่แตกต่างกัน 

6.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรบนเว็บไซต์ โดยมี
การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ สอดคล้องกับกลยุทธ์การสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร โดยเนื้อหา
ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบของ สพร.  

6.4.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีการถ่ายทำภาพนิ่ง (Photo Shoot) ขององค์กร เพื่อประกอบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรบนเว็บไซต์ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยเป็นลิขสิทธิ์ของทาง สพร. 

 
6.5 ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานในด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Public Relation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.5.1 ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือสรุปผลงานด้านรัฐบาลดิจิทัล 
หรือเรื่องอื่นตามที่ สพร. เห็นสมควร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์
และผลการดำเนินงานของ สพร. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

6.5.2 จัดเตรียมสถานที ่ และดำเนินการออกแบบจัดตกแต่งสถานที ่ จัดให้มีบอร์ด หรือ 
Backdrop และงานออกแบบอื่นๆ โดยจะต้องส่งแบบงานทุกชิ้นให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน
นำไปผลิต พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์โสตและ Presentation ให้พร้อม 
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6.5.3 จัดอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด         
จำนวนไม่น้อยกว่า 70 คน โดยลักษณะของอาหารที่จัดเตรียม ขอให้มีความเหมาะสมและ 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยค่าตอบแทน  
ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2561 

6.5.4 จัดเตรียมห้องรับรองผู้บริหาร ของว่าง ให้เรียบร้อยเหมาะสม  
6.5.5 จัดหาพิธีกรเพื่อดำเนินรายการตลอดท้ังงาน และจัดทำบทพูดสำหรับพิธีกร  
6.5.6 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และดูแลสื่อมวลชน 
6.5.7 อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ที่จอดรถ รถรับ-ส่ง  
6.5.8 เช ิญสื ่อมวลชนทุกแขนง ตลอดจนผู ้เก ี ่ยวข้อง โดยมุ ่งเน้นการเชิญสื ่อมวลชนที่ มี

ความสัมพันธ์อันดีกับ สพร. (การเชิญสื ่อต้องผ่านความเห็นชอบจาก สพร.) โดยมี
สื ่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 คน หรือไม่น้อยกว่า  
20 สำนักข่าว  

6.5.9 ดำเนินการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งสื่อมวลชน โดยให้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 สื่อ (นับรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ได้) 

6.5.10 ดำเนินการจัดทำสรุปติดตามผลการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของสื่อมวลชน (Monitoring) 
หลังจากวันจัดงานแถลงข่าว และส่งรายงานให้ สพร. ในงวดงานที่ 2 

6.5.11 รวบรวมข้อมูลของสื่อมวลชนทั้งหมด ให้แก่ สพร. เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลดังนี้ 
6.5.11.1 รายชื่อและช่องทางการติดต่อของสื่อมวลชน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล 
6.5.11.2 ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ควรทราบ เช่น วันสำคัญของสำนักข่าว (วันก่อตั้ง) เป็นต้น  
 

6.6 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในโครงการนี้เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องจัดทำ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

 
 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

8. การส่งมอบงาน  
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ภายใน 300 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินงานและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด 2 งวด ดังนี้   
งวดที่ 1 :  ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น

รูปเล่มรายงานจำนวน 2 ชุด และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรจุแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 ชุด 
 โดยมีรายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

- ข้อ 6.2.1.1 โดยผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ Facebook ads ที ่มีม ูลค่าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ไดไ้ม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 

- ข ้อ 6.2.1.2 โดยผ ู ้ร ับจ ้างต ้องดำเน ินการจ ัดทำ  Twitter ads ที ่มีม ูลค ่าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ไดไ้ม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 
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- ข้อ 6.2.1.3 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ YouTube Ads ในรูปแบบ VDO Ads 
ทีม่ีมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ไดไ้ม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 

- ข้อ 6.2.1.4 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสื่อสารงานของ สพร. ผ่านแอปพลิเคชัน 
Line ที่มมีูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 

- ข้อ 6.2.2 โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบบทความ ภาพ infographic 
หรือภาพประกอบที่มีความสอดคล้องกับโครงการรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเผยแพร่บนสื่อ 
Social Media ของ สพร. จำนวน 10 Content 

- ข้อ 6.2.3 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบ VDO Viral Cast 
หรือ Motion Graphic หรือContent Online อ่ืน ๆ ในลกัษณะภาพเคลื่อนไหว 
เพ่ือเผยแพร่บนสื่อ Social Media ของ สพร. จำนวน 4 Content  

- ข้อ 6.2.5 ดำเนินการจัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร (Exclusive Interview) หรือ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืน ๆ ผ่านสื่อออนไลน์เว็บไซต์สำนักข่าว หรือ
เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยม เช่น The Standard, The Cloud เป็นต้น จำนวน 2 ครั้ง  

 

งวดที่ 2 :  ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามข้อ 6.1  
และ ข้อ 6.2 - 6.6 ในขอบเขตงานที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่ผู้รับจ้างโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม
รายงานจำนวน 2 ชุด และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรจุลง External Hard disk ที่มี
ความจุไม่น้อยกว่า 1 เทราไบต์ จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  

-  รายงานและผลการดำเนินงานตามข้อ 6.1 และ 6.2 - 6.6 ในขอบเขตงานที่เหลืออยู่
ทั้งหมด จำนวน 2 ชุด โดยต้องระบรุายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการครบถ้วนตาม
ขอบเขตการดำเนินงานที่ สพร. กำหนด 

-   External HD. ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1 เทราไบต์ บรรจุรายงาน พร้อมทั้งภาพยนตร์
โฆษณาฉบับสมบูรณ์ พร้อมภาพต้นฉบับ (Footage) และชิ้นงานต่างๆ ที่มีการ
ออกแบบ (หากมี) เพ่ือให้ สพร. สามารถนำไปใช้ประโยชน์อ่ืนไดต้่อไป 

 
9. เงื่อนไขการชำระเงิน 

9.1. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบริการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเช็คขีดคร่อม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้ว่าจ้างจะหักภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากมูลค่าของค่า
ค่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระไว้ตามกฎหมายด้วย 

9.2. ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้น 2 งวด ภายหลังที่ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบและได้รับ
การตรวจรับงานตามแต่ละงวดงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
งวดที่ 1  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างร้อยละ 30 ของราคาจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงาน

งวดที่ 1 และหลังจากคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย 

งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างร้อยละ 70 ของราคาจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงาน
งวดที่ 2 และหลังจากคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย 

10. เงื่อนไขการปรับ 
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กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานตามสัญญา แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือจนกว่าส่งมอบงานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม 

 
11. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงินทั้งสิ้น 14,500,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินงานโดยสร้างสรรค์งานตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง ด้วยความคิดและ
ความสามารถของผู้รับจ้างเอง ไม่ทำการคัดลอก หรือไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 
หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือมีเหตุให้ผู้รับจ้างเชื่อหรือควรเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ
ไม่รับเอางานทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามแต่ผู้รับจ้างจะเห็นสมควร และบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้
จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ หากเป็นการเช่าลิขสิทธิ์ สพร. จะต้องสามารถใช้
ประโยชน์จากลิขสิทธิ์นั้น ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยผู้รับจ้างต้องไม่นำข้อมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู้
รับจ้างได้จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาข้อมูล เอกสาร รายงาน และงาน
ทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ 
เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบซีดี หรือดีวีดี โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่เก็บสำเนาของข้อมูล เอกสาร รายงาน 
และรายละเอียดส่วนต่างๆ ของงานภายใต้สัญญานี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไว้กับตนเอง เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้
รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้ ตลอดจนรับผิดชอบในค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนี้ 
ทั้งนี้ หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบัตร สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร รายงาน งาน หรือผลงานตามสัญญานี้ 
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้
รับจ้างมอิาจกระทำได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแห่งการ
ละเมิดสิทธิดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าทนายความแทนผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ เมื่อผู้รับจ้างได้รับการ
กล่าวอ้างหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 

13. การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผู้รับจ้างได้รับ

จากผู้จ้าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้จ้างได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/
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หรือความลับทางการค้าของผู้จ้าง และผู้รับจ้างต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับให้
มิดชิด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องลงนามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ” พร้อมสัญญาจ้าง 

 
14. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

14.1. สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

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

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

14.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็ น
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 

ส่วนการตลาดและการสื่อสาร ฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

 
16. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 
ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 
- Website :  www.dga.or.th  
- โทรศัพท์    0-2612-6000 
- โทรสาร     0-2612-6012 
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ภาคผนวก 1 

ตารางการให้คะแนน 
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัล 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 
รวม 100 คะแนน 

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

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

1. แผนกลยุทธ์สื่อสารและการเลือกใช้เครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ              (50 คะแนน)                                           
       -  การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมแนวคิดในการจัดทำแผนฯ 20   
       -  กลยุทธ์ในการเลือกสื่อใหต้รงกับกลุ่มเป้าหมาย 20   
       -  กลยุทธ์การบริหารจดัการสื่อ 10   
2 การบริหารจัดการโครงการ                                                                                               (15 คะแนน)    
       -  แผนการดำเนินงานตลอดโครงการชัดเจน ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด 15   
3. ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน                                                                               (20 คะแนน)    
       -  ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทีมงานในการบริหารโครงการแบบเดยีวกัน 5   
       -  ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของทีมงานผลิตภาพยนตรโ์ฆษณา เช่น ผู้กำกับ (Film Director) ที่มี

ประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตภาพยนตรโ์ฆษณาที่ได้รับความนิยมสูง เป็นท่ีรู้จัก และเคยเผยแพร่ในช่องทาง
ออนไลน์โดยผลงานนั้นต้องมียอดเข้าชม ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 วิว 

15   

4. ความพร้อมในการเริ่มปฏบิัติงาน                                                                                   (10 คะแนน)    
       -  มีความรู้เกี่ยวกับ สพร. 5   
       -  มีความรู้เกี่ยวกับบริการของ สพร. 5   
5. แนวทางดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องตามที ่TOR กำหนดและเปน็ประโยชน์ต่อ สพร.                        (5 คะแนน) 5   
                                                                                                                           รวมคะแนน 100   
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายอุสรา วิสารทานนท์) ลงนาม.....อุสรา วิสารทานนท์......... วันที่.....4 ม.ค.65...... 
กรรมการ                  (นายนาราภัทร หว้ยหงษ์ทอง) ลงนาม.....นาราภัทร ห้วยหงษ์ทอง.....                         ครั้งที่......1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   (นายพลเทพ รัตนดิเรก) ลงนาม.....พลเทพ รัตนดิเรก.......   

เกณฑ์การให้คะแนน โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัล 
เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. แผนกลยุทธ์สื่อสารและการเลือกใชเ้ครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธภิาพสูงสุด (50 คะแนน) 
 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารที่มปีระสิทธภิาพ พร้อมแนวคิดในการจัดทำแผนฯ (20 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีการเสนอแนวทางการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผน 
ได้ระหว่าง 5 - 10 คะแนน มีการนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์แนวทางการจัดทำแผนและกลยุทธ ์แต่พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสม ไม่สามารถใช้ได้จริง ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ได้ระหว่าง 11 - 15 คะแนน มีการนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์แนวทางการจัดทำแผนและกลยุทธ์ที่เหมาะสม และนำเสนอช่องทางการสื่อสาร แต่พิจารณาแลว้ว่าชอ่งทางการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ได้ระหว่าง 16 - 20 คะแนน มีการนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์แนวทางการจัดทำแผนและกลยุทธ์ที่เหมาะสม ครบถ้วน 

 มีการนำเสนอช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผา่นการวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับกับภารกิจสำนักงานและสามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถประสงค์ได้ 
 กลยุทธ์ในการเลือกสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (20 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีการเสนอกลยุทธ ์
ได้ระหว่าง 5 - 10 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธ ์แต่พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสม ขาดการวิเคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถใช้ได้จริง ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ได้ระหว่าง 11 -15 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธ ์โดยกรรมการพิจารณาแล้ววา่ 

- มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องครบรอบด้านแล้ว แต่ผลสรุปการวิเคราะห์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- กลยุทธย์ังไม่ชัดเจน  ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง 
- ไม่มีการยกตัวอยา่งสื่อ ที่จะมาใช้ในโครงการ 

ไดร้ะหว่าง 16 - 20 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธก์ารเลือกสื่อเพือ่สื่อสารอยา่งครบถ้วน โดยกรรมการพิจารณาแล้ววา่ 
- มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ผลสรุปการวิเคราะห์เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ  
- กลยุทธ์นั้นชัดเจน เป็นประโยชน์ และสามารถปฏบิัติได้จริง 
- มีการยกตวัอย่างสื่อที่มาใช้ในโครงการ ซ่ึงเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกลยุทธ์ที่วางไว้และวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

 กลยุทธ์การบริหารจดัการสื่อ  (10 คะแนน) 
ได้คะแนน 0 ไม่มีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสื่อต่างๆ ในโครงการ 

ได้ระหว่าง 3 - 5 คะแนน - มีการวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ทีจ่ะบริหารจัดการสื่อ  
- แต่การวางแนวทางบริหารสื่อนั้นเป็นไปอย่างไม่ครบถ้วนตลอดโครงการ หรอืพจิารณาว่าเป็นแนวทางการบริหารทีย่ังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ได้ระหว่าง 6 - 10 คะแนน - มีการวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ทีจ่ะบริหารจัดการสื่อ 
- โดยการวางแนวทางบริหารสื่อนั้นเป็นไปครบถ้วนตลอดโครงการ และพิจารณาว่าเป็นแนวทางการบริหารที่มีประสิทธภิาพสูงสุด 
- มีตัวอยา่งเครื่องมือหรือแนวทางการบริหารสื่อที่มีประสิทธภิาพ ซ่ึงเคยใช้ได้ผลจริงในกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับโครงการ 

2. การบรหิารจดัการโครงการ (15 คะแนน) 
 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการชดัเจน ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด   (15 คะแนน) 

ได้คะแนน 0  ไม่มีการนำเสนอ 
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายอุสรา วิสารทานนท์) ลงนาม.....อุสรา วิสารทานนท์......... วันที่.....4 ม.ค.65...... 
กรรมการ                  (นายนาราภัทร หว้ยหงษ์ทอง) ลงนาม.....นาราภัทร ห้วยหงษ์ทอง.....                         ครั้งที่......1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   (นายพลเทพ รัตนดิเรก) ลงนาม.....พลเทพ รัตนดิเรก.......   

ได้ระหว่าง 3 - 5 คะแนน - มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน แตแ่ผนนั้นไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน 
ได้ระหว่าง 6 - 10 คะแนน - มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน โดยแผนนั้นมีความละเอียด ชัดเจน 

- แต่ยังคงมีจุดที่ไม่ถูกต้อง หรือพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถดำเนินงานได้จริงตามแผนนั้น 
- หรือแผนดังกล่าวยังไม่เคยนำไปปรับใช้ หรือไม่เคยนำไปใช้งานจนเกิดผลสัมฤทธิ์จริงกับงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ 

ได้ระหว่าง 11 - 15 คะแนน - มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน โดยแผนนั้นมีความละเอียด ชัดเจน 
- และพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินงานได้จริง 
- และเป็นแนวทางของแผนที่เคยใช้ได้ผลจริงมาแล้วในงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการสามารถดำเนินงานได้จริงตามแผนนั้น 

3. ประสบการณข์องบริษัท และทีมงาน   (20 คะแนน) 
 ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง  (5 คะแนน) 

ได้คะแนน 0          ไม่เสนอตัวอยา่งผลงานของบริษัทและทีมงาน   
ได้ระหว่าง 2 - 3 คะแนน เสนอตัวอย่างผลงาน แต่ไม่เกี่ยวขอ้ง หรอืไม่สามารถเช่ือมโยงกบัโครงการ 
ได้ระหว่าง 4 - 5 คะแนน เสนอตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นที่นยิม และเป็นประโยชน์ตอ่โครงการ 

 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทมีงานผลิตภาพยนตร์โฆษณา เช่น ผู้กำกับ (Film Director) ทีม่ีประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รบัความนิยมสูง เป็นที่
รู้จัก และเคยเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์โดยผลงานน้ันต้องมียอดเข้าชม ไมต่่ำกว่า 5,000,000 วิว  (15 คะแนน) 

ได้คะแนน 0          ไม่เสนอประสบการณ์ของทีมงานเฉพาะด้านตามที่กำหนด 
ได้ระหว่าง 5 - 10 คะแนน เสนอประสบการณ์ของทีมงาน แต่ประสบการณ์นั้นยังไม่สามารถเช่ือมโยงกับโครงการ ไม่สอดคล้องและยังไม่เป็นประโยชน์ต่องานเท่าที่ควร 
ได้ระหว่าง 11 - 15 คะแนน เสนอประสบการณ์ของทีมงาน และผลงานนั้นเป็นที่นิยมอย่างสูง เป็นที่ยอมรับต่อสังคมหรือหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อโครงการสูงสุด 

4. ความพร้อมในการเริ่มปฏบิัตงิาน    (10 คะแนน) 
 มีความรู้เกี่ยวกบั สพร.   (5 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีความรู้เกี่ยวกบั สพร. 
ได้ระหว่าง 1 - 5 คะแนน          มีความรู้เกีย่วกบั สพร. และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ 

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

ได้ระหว่าง 1 - 5 คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับบริการ สพร. และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ 
5.  แนวทางดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องตามที ่TOR กำหนดและเป็นประโยชน์ต่อ สพร.  (5 คะแนน) 

ได้คะแนน 0          บริษัทไม่มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ 
ได้ระหว่าง 1 - 5 คะแนน มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานอืน่ๆ ซ่ึงสอดคล้องตาม TOR กำหนด และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ  

รวม 100 คะแนน  

หมายเหตุ: การให้คะแนน สพร. จะพิจารณาจากความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงาน โดยเปรียบเทียบกับผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน 


