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(ราง) ประกาศสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจดัซื้อสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอมการ
วิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเนื้อหาสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน ของ สำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสิทธ์ิการใช
งานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเน้ือหาสรางการ
รับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๖๙๓,๓๖๐.๐๐ บาท 
(หกแสนเกาหมื่นสามพันสามรอยหกสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี 
 งานจัดซื้อสิทธ์ิการใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลน ฯ  จำนวน ๑   โครงการ 

           ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 
เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
                 ๑๐. ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๑๑. ผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนแลว จะตองเขานำเสนองานกับทาง สพร. เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอตามเกณฑคุณภาพที่กำหนดไวในขอกำหนดขอเขตของงาน (ภาคผนวก ๑)  
ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เวนแตการนำเสนองานที่ไมอาจดำเนินการวันใดวันหน่ึงไดให
สำนักงานพิจารณากำหนดมากกวา ๑ วัน โดย สพร. จะแจงนัดหมายใหทราบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
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                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 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จะช้ีแจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 

ประกาศ ณ วันที่    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายณัฐวัชร วรนพกุล) 
รองผูอำนวยการ ปฏิบัติงานแทน 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๒๗



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่ DGA/65/0165 

การซื้องานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะห 
และติดตามผลการเผยแพรเนื้อหาสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน  

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

         สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "สพร." มีความประสงคจะประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

งานจัดซื้อสิทธ์ิการใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลน ฯ จำนวน ๑  โครงการ 

พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมี

ขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปน้ี 

๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑  รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

           ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓     สัญญามาตรฐานหนวยงาน 
๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน 

(๑)   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 

๒.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

๒.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒๗



 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก สพร. ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                          ๒.๑๐  ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "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 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ัน สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ
โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
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 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งน้ีหาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ งานจัดซื้อสิทธ์ิการใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อ
สังคมออนไลน ฯ 
                                           (๓.๑)    สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) (ถามี) 
                                           (๓.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ถามี) 
      (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
                         (๔.๑)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันที่ยืนยัน
ราคาสุดทายโดยภายในกำหนดยืนราคา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๔  
                       (๔.๒)  ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคาในแตละ
รายการตามขอบเขตการดำเนินการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๕  
                      (๔.๓)  ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
โปรดจัดทำต้ังแตขอ ๑ - ขอ ๑๖  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๖  
                       (๔.๔) ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนการดำเนินงาน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ขอ ๔.๗  
                       (๔.๕) ผู เสนอราคาจะตองเสนอบุคลากรดำเนินงานที่ เสนอในโครงการทุกตำแหนง               
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๘  
                        (๔.๖) ผู เสนอราคาจะตองเสนอเง่ือนไขการรับประกันและการบริการหลังการขาย               
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๙  
                       (๔.๗)  ผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนแลว จะตองเขานำเสนองานกับ
ทาง สพร. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอตามเกณฑคุณภาพที่กำหนดไวในขอกำหนดขอเขตของงาน (ภาคผนวก 
๑) ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เวนแตการนำเสนองานที่ไมอาจดำเนินการวันใดวันหน่ึงไดให
สำนักงานพิจารณากำหนดมากกวา ๑ วัน โดย สพร. จะแจงนัดหมายใหทราบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
                       (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                      ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 
 
 



 

 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู ย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก 
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สิทธ์ิ
การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเน้ือหาสราง
การรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี สพร.จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และ/หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ สพร. กำหนด โดยลงลายมือผูย่ืนขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับในเอกสาร
ดวย พรอมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดสงหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่  ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง 
........................ น. ณ ผูเสนอราคา ย่ืนเอกสารสิทธ์ิการใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอม
การวิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเน้ือหาสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน ในรูปแบบขอเสนอ
ผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสน้ี 
                ทั้งน้ี สพร. จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช
แลว สพร.จะคืนใหแกผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน  
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก สพร. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕  
 



 

 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และสพร. จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง
งาน เวนแต สพร. จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของ สพร. 
                          ๔.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด 
                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี สพร.จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 
                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ
อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังน้ี 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ งานจัดซื้อสิทธ์ิการใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อ
สังคมออนไลน ฯ 
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 
                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอ่ืนๆ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๗๐ 
                          ๕.๓     หากผู ย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขที่สพร.กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 
                          ๕.๔     สพร. สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผู ย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสพร. 
                                   (๒ )    ไมกรอกช่ือผู ย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
 
 



 

 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสพร.มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร. มีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     สพร.ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สพร.เปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม
ทั้งสพร. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืน
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสพร. จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเช่ือไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได สพร. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสพร. 
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสพร.อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูย่ืน
ขอเสนอรายอ่ืนที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การทำสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันที่ทำขอตกลงซื้อสพร.จะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือสพร.เห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือ กับสพร.ภายใน  
 
 



 

 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสพร.ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
น้ันชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทำการ 
                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง สพร. ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          สพร. จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และสพร. ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทำขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ สพร. ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสำหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเมื่อสพร.ไดรับอนุมั ติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทาน้ัน 
 
                          ๑๐.๒   เมื่อ สพร. ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตอง
นำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 



(๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่ 
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่ง สพร. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สพร. จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำ
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔   สพร. สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

        ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ สพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

      ๑๐.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 

       (๑)  สพร. ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป 

(๒)  มีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓)   การทำการจัดซื้อครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสพร. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

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

     ๑๑.    การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

   ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ

หรือทำสัญญากับ สพร. ไวช่ัวคราว 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๗
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รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ (Term of Reference: TOR) 

งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานเคร่ืองมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะหและติดตามผล

การเผยแพรเนื้อหาสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน  

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

  

1. ความเปนมา 

ดวย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องคการมหาชน) สพร. หรือ DGA เปนหนวยงานกลางของ

ระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหนาที่ใหบริการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐและ

หนวยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ

ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารงานและการจัดทำ

บริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐ

และการทำงานใหมีความสอดคลองกันและเช่ือมโยง เขาดวยกันอยางมั่นคงปลอดภัย และทำใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการ

ประชาชน กระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลน้ันตองทำงานรวมกันไดตามมาตรฐาน ขอกำหนด 

และหลักเกณฑที ่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื ่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยง

ระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่นไดเพื่อประโยชนในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

ทั้งนี้ ดวยภารกิจดังกลาวสงผลให สพร. มีการดำเนินงานเพื่อสื่อสารและสรางการรับรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานรัฐบาลดิจิทัล ความคืบหนาผลงาน การดำเนินงานขององคกร ตลอดจนองค

ความรูตางๆ เกี่ยวของกับดิจิทัล เพื่อพัฒนางานบริการดิจิทัลภาครัฐและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลใน

ภาพรวมของประเทศอยางตอเนื่อง โดยในสถานการณปจจุบันไดเปลี ่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัล รวมทั้ง

สถานการณการแพรระบาดของโรคไวร ัสโคโรนา (COVID-19) ที่พลิกโฉมรูปแบบการใชชิว ิตของ

ประชาชน สงผลใหการดำเนินงานทางดานการสรางการรับรูและความเขาใจเกีย่วกับรัฐบาลดิจิทัลผานสือ่

ส ังคมออนไลน  (Social Media) แพลตฟอร มต างๆ อาท ิ เช น Facebook Twitter YouTube มี

ความสำคัญมากย่ิงข้ึน  

จากเรื่องดังกลาว สพร. จึงมีความจำเปนในการจัดซื ้อเครื่องมือ และบริการในการบริหาร

จัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนที่เกี่ยวของกับการสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานดานรัฐบาล

ดิจิทัล ทั้งดานการดึงขอมูลสื ่อสังคมออนไลน (Social Data Gathering) จากแหลงตาง ๆ  ดานการ

วิเคราะหขอมูลสื่อสังคมออนไลน (Social Data Analytics) เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ (Statistical 

Analysis) การวิเคราะหขอมูลเชิงปฏิส ัมพันธ (Engagement Analysis) การวิเคราะหความรู สึก 

(Sentiment Analysis) และดานการติดตามเผาระวังสถานการณการสื่อสารที่กลาวถึงบริการและองคกร 

เพื่อเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี เขาใจปญหา และครอบคลุมชองทางการเผยแพรเชิงลบซึ่งหากไม
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ดำเนินการตอบโตขาวสารหรือติดตามขาวสารไดอยางทนัทวงทีกจ็ะกอใหเกดิความเสียหายตอภาพลักษณ

ขององคกรได 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดซื้อสิทธ์ิการใชเครื่องมือ และบริการในการรวบรวมขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนจากแหลงตาง

มาวิเคราะหเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากผลการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจและการวางแผนการ

สื่อสารและสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน 

2.2 เพื่อวิเคราะหขอมูลจากสื่อออนไลน ติดตามและการรับรูขาวสารหรือกระแสสังคม ทั้งประเด็นการ

วิเคราะหตามกรอบการวิเคราะหขอมูลตามแผน และการเฝาระวัง การบริหารจัดการ ตลอดติดตาม

ขาวสารที่มีผลกระทบตอองคกรและผลิตภัณฑขององคกร 

2.3 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือในการวิเคราะหความคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน ที่มีตอผลิตภัณฑของ สพร. 

การจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของ สพร. เพื่อเปนขอมูลในการจัดการความเสีย่งดานภาพลักษณขององคกรได

อยางทันทวงที 

 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือ ทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื ่องจากไมผ านเกณฑการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผ ู ประกอบการตามระเบ ียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพในงานตามที่ระบุไวในเอกสารน้ี 

3.8. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ หรือไมเปน

ผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
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4. การเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี  
4.1 ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารน้ี   
4.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 
4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 45 วัน นับแตวันที่ยืนยันราคาสุดทายโดยภายใน

กำหนดยืนราคา หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเปนตองขอใหผูเสนอราคาขยาย
ระยะเวลาการยืนราคา ผูเสนอราคาตองทำการขยายกำหนดยืนราคาให สพร. ตามความประสงค 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคาในแตละรายการตามขอบเขต
การดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด ภายหลังจากการเสนอราคา   

4.6 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรปูแบบดังน้ี 

ขอบเขตการ

ดำเนินงาน สพร. 

กำหนด 

ขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ีผูเสนอ

ราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ีผูเสนอราคา

เสนอ 

เอกสารอางอิง 

ใหขอบเขตการ

ดำเนินงานที่ สำนักงาน

กำหนด 

ใหระบุขอบเขตการ

ดำเนินงานที ่

ผูเสนอราคาเสนอ 

ใหระบุจุดที่ดีกวา หรือ 

เทียบเทา 

ใหระบุเอกสารอางองิ 

(ถามี) 

 

4.7 ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนการดำเนินงาน  

4.8 ผูเสนอราคาจะตองเสนอบุคลากรดำเนินงานที่เสนอในโครงการทุกตำแหนง โดยระบุถึงวุฒิการศึกษา 
ใบประกาศนียบัตรที่ไดรับ ประสบการณทำงาน และความเช่ียวชาญ 

4.9 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเงื่อนไขการรับประกันและการบริการหลังการขาย 

 

5. เกณฑการพิจารณาราคา 

การจัดจางครั้งน้ีเปนงานที่มีความชับซอนและมีขอจำกัดดานเทคนิค ซึ่งผูย่ืนขอเสนอตองแสดง

ใหเห็นถึงความพรอม และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามขอบเขตการดำเนินงาน สพร. จะพิจารณา

คัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ผานเกณฑดานคุณภาพ (ขอเสนอดานเทคนิค) และเกณฑราคา โดยมีสัดสวน

น้ำหนักของเกณฑคุณภาพ (ขอเสนอดานเทคนิค) น้ำหนักรอยละ 70 และเกณฑราคาน้ำหนักรอยละ 30 

โดย สพร. จะดำเนินการตามลำดับ ดังน้ี 

5.1. ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐานตางๆ 
แลวพิจารณาคัดเลือกรายที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ครบถวนถูกตอง และพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตอไป สำหรับรายที ่มี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีคุณสมบัติ หรือย่ืนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมครบถวนถูกตอง 
สพร. จะไมทำการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคาตามหลักเกณฑที่กำหนด 
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5.2. พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของผูขายทุกราย หากผูประสงคจะเสนอราคาใดมีคุณสมบัติ
ไมถูกตอง หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวน สพร. จะไมรับ
พิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอยหรือผิดแผกในสวนที่มิใชสาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ สพร. เทาน้ัน 

 
ทั้งน้ี สพร. จะเชิญใหผูย่ืนขอเสนอทกุรายที่มีคุณสมบัติและย่ืนเอกสารครบถวนถูกตองตามขอ

5.1 นำเสนอดานเทคนิค โดยจะพิจารณาประเมินคาประสิทธิภาพตามหลักเกณฑดังน้ี 
1) ประสบการณ ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน 

(เสนอประสบการณการทำงานที่ผานมาของผูขาย ผลงานของผูขายทั้งดานระบบและความ

เชี ่ยวชาญทางดาน Social Listening, Social Monitoring, Social Conversion, Social 

Academy หรืออื่น ๆ) กำหนดน้ำหนักเทากับ 20 คะแนน 

2) ความสามารถดานเทคนิค และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบตาม

ขอกำหนด (จำนวนชองทาง ความสามารถการทำงานของระบบ คุณภาพการทำงานของ

ระบบตามคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนด) กำหนดน้ำหนัก

เทากับ 25 คะแนน 

3) การพิจารณาประสิทธิภาพของรายงานแสดงผลการดึงขอมูลจากสื่อสงัคมออนไลนตามเรือ่ง

ที่ สพร. กำหนด และรายงานแสดงผลการดึงขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนจำนวน 1 เรื่อง 

โดยอนุญาตใหทาง สพร. เขาไปตรวจสอบรายงานดังกลาวจากระบบที่ผูเสนอราคานำเสนอ 

กำหนดน้ำหนักเทากับ  35 คะแนน 

4) ความพรอมในการเริ่มปฏิบัติงาน กำหนดนำหนักเทากับ 10 คะแนน 

5) แนวทางดำเนินงานอื่น ๆ ที่สอดคลองตามที่ TOR กำหนด หรือการดำเนินงานอื่นๆเพิ่มเติม

ที่เปนประโยชนตอ สพร. กำหนดนำหนักเทากับ 10 คะแนน 

ทั้งน้ี ขอเสนอดานเทคนิคที่ผานเกณฑการพิจารณา ตองไดรับคะแนนการประเมินดานคุณภาพ

(Performance) ไมนอยกวารอยละ 70 ตามภาคผนวก 1 

 

5.3. ขอเสนอดานเทคนิคที ่ผ านเกณฑการพิจารณาตามขอ 5.2 จะไดรับการประเมินคา

ประสิทธิภาพตอราคาตามสัดสวนขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาที่กำหนด

และจัดลำดับเรียงตามคะแนน ขอเสนอที่ไดรับคะแนนประเมินสูงสุดจะไดรับการคัดเลือก 

และ สพร. จะพิจารณาเจรจาตอรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน สพร. ตอไป 

5.4. กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรยีก

รายลำดับถัดไปเพื่อเจรจาตอรองและ/หรือทำสัญญาตอไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการ

ประกาศเชิญชวนเพื่อดำเนินการใหมตามวิธีหรือข้ันตอนตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป 
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6. ขอบเขตการดำเนนิงาน  

6.1. ผูขายตองจัดหาเครื่องมือในการรวบรวม และบริหารจัดการขอมูลสื่อสงัคมออนไลน และดำเนินการ

ต้ังคาระบบ (Set up) ใหสามารถการใชงานไดเปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา

ตามความตองการดังน้ี 

6.1.1. ระบบอยูในแพลตฟอรมประมวลผลแบบคลาวดที่มีมาตรฐานในดานการใหบริการ ดานการ

ปกปองความลบั ดานความถูกตองหรืออยูบนแพลตฟอรมทีไ่ดรับรองมาตรฐานสากล  

6.1.2. ระบบสามารถรองรับการใชงานไดอยางนอยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือสามารถรองรับ

ภาษาอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

6.1.3. ระบบสามารถใชคำคนหา (Keyword) ในการดึงขอมูลจากชองทางตาง ๆ โดยชองทางที่

สามารถคนหาไดตองมีอยางนอยจาก Facebook Page, Twitter, Instagram, Youtube, 

เว็บไซตสำนักขาว และ เว็บบอรด (Pantip) 

6.1.4. ระบบสามารถดึงขอมูลที่ตองการจากชองทางตาง ๆ อยางนอย 600,000 ขอความ 

(mentions) ตลอดทั้งสัญญา 

6.1.5. ระบบสามารถสรางโครงการไดไมจำกัดโดยแตละโครงการสามารถใชงานภายใตจำนวน

โควตาขอความที่มีอยูตามขอ 6.1.4 ได  

6.1.6. ระบบสามารถสบืคนขอมลูยอนหลังไดอยางนอย 12 เดือน นับจากวันปจจบุันทีท่ำการดึง

ขอมูลหรือยอนหลังไดถึงวันที่ติดต้ังระบบ  

6.1.7. ระบบสามารถตรวจจบัขอมูล (Monitor Mode) จากชองทางที่กำหนดไดอยางนอยจาก 

Facebook Page, Twitter Account, Instagram Account, Pantip Account และ 

YouTube Channel 

6.1.8. ระบบสามารถกำหนดขอมูล หรือชองทางที่ไมตองการใหเขาระบบได (Exclude) อยางนอย

จาก Keyword, Facebook Page, Twitter, Instagram, Youtube, เว็บไซตสำนักขาว และ 

เว็บบอรด (Pantip) 

6.1.9. ระบบสามารถแสดงผลเชิงคาสถิติ (Statistic) และเชิงคาปฏิสัมพันธ (Engagement: Like, 

Comment, Share) โดยสามารถแบงแยกแตละชองทางสื่อสังคมออนไลนอยางนอยจาก 

Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube 

6.1.10. มีระบบแดชบอรด (Dashboard) แสดงแนวโนมการพูดถึง และปริมาณการพูดถึง โดยจะตอง

สามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงผล เชน ชวงวัน หรือเดือนที่ตองการขอมลูอยางอสิระ เพื่อ

ใชดูแนวโนม (Trend) ได 

6.1.11. ระบบสามารถแสดงผลในรปูแบบของ Word Cloud และแฮชแท็กคลาวด (Hashtag 

Cloud) ได  
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6.1.12. ตองสามารถสงรายงานสรุปขอมลูประจำวันไดทางอีเมลแบบรายวัน (Daily Report) และ

สามารถกำหนดเวลาในการสงได 

6.1.13. ระบบสามารถแสดงรายการขอความทั้งหมดที่ดึงมาจากสื่อสงัคมออนไลน และสามารถทำ

ความสะอาดขอมลูที่ไมเกี่ยวของได  

6.1.14. ระบบสามารถคำนวณคาความรูสึกเชิงลบและเชิงบวกได (Sentiment Analysis) และ

สามารถแกไขคาความรูสกึเชิงลบและเชิงบวกของแตละขอความได 

6.1.15. ระบบสามารถบอกปริมาณอยางนอยตาม Channels, Topic, Location, Time, 

Engagement และ Sentiment สำหรับเรือ่งที่คนหาเปนจำนวนขอความ (mentions) และ

จำนวนเปอรเซ็นตได 

6.1.16. ระบบสามารถใหผูใชงานเจาะลงไปยังขอมูลตนทาง (Drill Down) จากการแสดงผลบนกราฟ 

6.1.17. ระบบสามารถใหผูใชสงออกขอมลูดิบ (Raw Data) ที่ไดจากการดึงในแตละโครงการเปนไฟล

ในรูปแบบ .xls หรือ .csv ได 

6.1.18. ระบบสามารถประมวลผลขอมลูที่ไมเปนโครงสราง (Unstructured Data) ใหอยูในรปูแบบ

ขอมูลดิบ (Raw Data) โดยกำหนดใหมีเขตขอมูล (Field หรอื Attribute) ของแตละขอความ 

อยางนอยเชน Channels, Topic, Location, Time, Engagement, Sentiment และ

สามารถใหผูใชสงออกเปนไฟล .xls หรือ .csv ได 

6.1.19. ระบบสามารถทำความสะอาดขอมลูที่ไมเกี่ยวของกบัประเด็นที่ตองการศึกษา (Cleansing 

Data) และติดปายขอมูล (Tag) หรอืจัดหมวดหมูขอมูลที่เกีย่วของกับประเด็นที่ตองการศึกษา 

6.1.20. ระบบสามารถสรางบัญชีผูใชงานระบบไดอยางไมจำกัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- ระบบสามารถเพิ่ม-ลด แกไขขอมูลสมาชิกไดไมจำกัด ตามจำนวน License ที่มีอยูได 

- ระบบสามารถปรบัหรือแกไขสิทธ์ิตางๆ ของขอมลูสมาชิกแตละคนได (User 

permissions/controls) และสามารถจัดการสิทธิ โดยแยกการใชงานของ User แตละคน 

หรือกลุมคน Group User ได 

6.2.   ผูขายตองดำเนินการจัดต้ังทีมพัฒนา Dashboard แสดงผลขอมูลจากชุดขอมูลแบบตาง ๆ  ไดแก 

6.2.1. Dashboard แสดงผลขอมลูจากชุดขอมลู DGA Brand health check Dashboard เพือ่

แสดงผลขอมลูโดยรวมและการแสดงผลกราฟเฉพาะ อยางนอยแยกตาม Channels, Topic, 

Location, Engagement, Time, Sentiment และ Top User Mention จำนวน 1 

Campaign 

6.2.2. Dashboard แสดงผลขอมลูจากชุดขอมลูแบบ Campaign Based Dashboard เพือ่

แสดงผลขอมลูโดยรวมและการแสดงผลกราฟเฉพาะ อยางนอยแยกตาม Channels, Topic, 

Location, Engagement, Time, Sentiment และ Top User Mention และ DGA 

สามารถเปลี่ยนหัวขอ Campaign อยางนอยจำนวน 2 Campaign  
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6.3. ผูขายตองดำเนินการจัดต้ังทีมสนับสนุนการสรางโครงการ (Project Topic) ในการดึงและวิเคราะห

ขอมูลสื่อสงัคมออนไลน ทั้งดานการใหคำปรึกษาการสรางโครงการ การต้ังคาคำคน (Keyword) การ

ชวยทำความสะอาดขอมูลในแตละโครงการ 

6.4. ผูขายจะตองดำเนินการจัดต้ังทีมคัดกรองขอมูลในระบบทีเ่กีย่วกับแบรนด DGA เพือ่ลบขยะ/ขอมลูที่

ไมเกี่ยวของ (Cleansing Data) จัดหมวดหมูของขอมลู และติดตามขอมูลในสื่อสงัคมออนไลนที่

เกี่ยวของกบั DGA โดยมีการสรปุรายงานผลการติดตามสือ่สงัคมออนไลนใหกับ สพร. ทราบสปัดาห

ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ  

6.5. ผูขายตองทดสอบ ต้ังคาระบบทีป่รบัปรุงแกไขอยางถูกตอง ครบถวน และมีความพรอมสำหรับการใช

งานทุกฟงกชันการทำงาน 

6.6. ในกรณีผลการทดสอบการทำงานของระบบยังไมสามารถทำงานไดอยางถูกตอง ครบถวนตาม

วัตถุประสงคของโครงการ ผูขายจะตองทำการปรับปรงุแกไขเพื่อใหการทดสอบผานเงื่อนไขตาม

ขอกำหนดดังกลาว 

6.7. ผูขายตองดำเนินการจัดการฝกอบรมการใชงานระบบในรปูแบบออนไลน โดย สพร. ขอสงวนสทิธ์ิใน

การเรียกรองใหดำเนินการจัดการฝกอบรมการใชงานระบบไดตามความรองขอของทาง สพร. โดยไม

จำกัดจำนวนครัง้ 

6.8 ผูขายตองรายงานผลการใชงานเครือ่งมอืบริหารจัดการขอมลูสื่อสังคมออนไลนให สพร. ทราบทุก

เดือนตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

6.8.1 รายงานจำนวนโควตาที่ใช และที่เหลืออยูในการดึงขอความ (Mention) ที่ตองการจากชองทาง

สื่อสงัคมออนไลน ตามขอ 6.1 

6.8.2 รายงานผล Dashboard DGA Brand health check และ Campaign Based Dashboard 

ตามขอ 6.2 

6.8.3 รายงานผลการคัดกรอง และติดตามขอมลูในสือ่สงัคมออนไลนออนไลนที่เกี่ยวกับแบรนด DGA 

และ ขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการของ DGA ตามขอ 6.4 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ระยะเวลาในการดำเนินการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจางเปนระยะเวลา 

370 วัน  

 
8. การสงมอบงาน  

งวดที่ 1: ภายใน 35 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูขายจะตองสงมอบเอกสารยืนยันสิทธ์ิการใชงาน

ระบบที่สามารถใชงานไดตามรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะในขอ 6 พรอมรายงานผลการ
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ดำเนินงานในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสโดยบันทึกลงในแฟลชไดรฟ

จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- รายงานจำนวนโควตาที่ใชไปในเดือนที่ 1 รวมถึงจำนวนโควตาที่เหลืออยูในการดึงขอความ 

(Mention) ที่ตองการจากชองทางสื่อสังคมออนไลน ตามขอ 6.1 

- รายงานผล Dashboard DGA Brand health check และ Campaign Based Dashboard 

ตามขอ 6.2 

-  รายงานผลการคัดกรอง และติดตามขอมูลในสื่อสังคมออนไลนที่เกี่ยวกับแบรนด DGA และ

บริการของ DGA ในเดือนที่ 1 ตามขอ 6.4 

- รายงานผลการฝกอบรมการใชงานระบบใหกับเจาหนาที่ สพร. ตามขอ 6.7 

- คูมือการใชงานระบบ 

งวดที่ 2: ภายใน 185 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูขายจะตองสงมอบรายงานผลการดำเนินงาน 

ในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสโดยบันทึกลงในแฟลชไดรฟจำนวน 1 ชุด 

โดยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- รายงานจำนวนโควตาที่ใชในเดือนที่ 2-6 รวมถึงจำนวนโควตาที่เหลืออยูในการดึงขอความ 

(Mention) ที่ตองการจากชองทางสื่อสังคมออนไลน ตามขอ 6.1 

- รายงานผล Dashboard DGA Brand health check และ Campaign Based Dashboard 

ตามขอ 6.2 

-  รายงานผลการคัดกรอง และติดตามขอมูลในสื่อสังคมออไนลนที่เกี่ยวกับแบรนด DGA และ

บริการของ DGA ในเดือนที่ 2-6 ตามขอ 6.4 

งวดที่ 3: ภายใน 370 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูขายจะตองสงมอบรายงานผลการดำเนินงาน

ตลอดทั้งโครงการในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสโดยบันทึกลงในแฟลช

ไดรฟจำนวน 1 ชุด โดยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- รายงานจำนวนโควตาที่ใชตลอดทั้งโครงการต้ังแตเดือนที่ 1-12 ตามขอ 6.1 

- รายงานผล Dashboard DGA Brand health check และ Campaign Based Dashboard 

พรอมผลวิเคราะห และระบุจำนวนขอความที่ใชในแตละแดชบอรดตลอดทั้งโครงการ ตามขอ 

6.2 

-  รายงานผลการคัดกรอง และติดตามขอมูลในสื่อสังคมออไนลนที่เกี่ยวกับแบรนด DGA และ

บริการของ DGA ตลอดทั้งโครงการ ตามขอ 6.4 

- รายงานผลการฝกอบรมการใชงานระบบใหกับเจาหนาที่ สพร. ตลอดทั้งโครงการ ตามขอ 6.7 
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9. เง่ือนไขการชำระเงิน 

9.1. ผูซื้อตกลงชำระเงินใหแกผูขายเปนเช็คขีดครอม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยผูซื้อจะหัก

ภาษี คาธรรมเนียมธนาคาร และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของจากมูลคาของคาคาจาง ซึ่งผูขาย

จะตองชำระไวตามกฎหมายดวย 

9.2. ผูซื้อจะชำระเงินเปนรายงวด รวมทั้งสิ้น 3 งวด ภายหลังที่ผูขายไดทำการสงมอบและไดรับการตรวจ

รับงานตามแตละงวดงานเสรจ็สิ้นสมบูรณโดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

งวดที่ 1 ผูซือ้จะจายเงินคาจางใหแกผูขายรอยละ 30 เมื่อไดสงมอบงานคณะกรรมการตรวจงานจาง

ไดตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบรอย 

งวดที่ 2 ผูซื้อจะจายเงินคาจางใหแกผูขายรอยละ 30 เมื่อไดสงมอบงานคณะกรรมการตรวจงานจาง

ไดตรวจรับงาน งวดที่ 2 เรียบรอย 

งวดที่ 3 ผูซือ้จะจายเงินคาจางใหแกผูขายรอยละ 40 เมื่อไดสงมอบงานคณะกรรมการตรวจงานจาง

ไดตรวจรับงาน งวดที่ 3 เรียบรอย 

 

10. เง่ือนไขการปรับ 

10.1 กรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบพัสดุตามหรือไมสามารถดำเนินการไดตามเงื ่อนไขที่กำหนดไวใน

เอกสารนี้ ผูขายจะตองชำระคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของมูลคาพัสดุที่ไมไดรบัมอบ 

แตตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท จนกวาจะไดรับพัสดุครบถวน โดยเศษของวันคิดเปน 1 วันเต็ม 

10.2 กรณีผูขายไมดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 12 การบำรุงรักษาและการดูแลระบบ ผูขาย

จะตองชำระคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ อัตรารอย 0.035 ของมูลคาสัญญา ตอ ช่ัวโมง ที่ใช

งานไมได นับถัดจากเวลาตองดำเนินการจนกวาจะดำเนินการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ  

 

11. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) 

 

12. การบำรุงรักษาและการดูแลระบบ  

ตลอดระยะเวลาการใชสิทธ์ิภายใน 1 ป ผูขายตองดำเนินการดังน้ี 

12.1 ผูขายจะตองดูแลระบบ (Maintenance) ใหทาง สพร. ใชงานไดตลอดอายุการใชงานเปนระยะเวลา 

12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กรณีที่ระบบมีความขัดของในการใชงานหลังจากสงมอบ

ระบบเรียบรอยแลว ผูขายจะตองตอบกลับภายใน 8 ช่ัวโมงและดำเนินการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ
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ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากดำเนินการแกไขปญหาเรียบรอยแลว ทางผูขายจะตองสงรายงานสรุป

สาเหตุและผลการแกไขปญหาใหผูซื้อเปนรายครั้ง (สามารถสงเปนไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได) 

12.2 ผูขายจะตองมีทีมที่ปรึกษาการใชงานระบบและการสรางรายงานผลการวิเคราะหขอมูลใหกบัทาง 

สพร. ซึ่งสามารถติดตอประสานงานไดตลอดที่เกิดปญหาและมีขอสงสัย โดยจะตองดำเนินการ

ภายใน 3 วันทำการ รวมทั ้งใหบริการในการสรางรายงานที่แสดงผลการดึงขอมูลจากสื่อสังคม

ออนไลน (Campaign) ใหกับทาง สพร. ตามที่รองขอ โดยจะตองดำเนินการภายใน 3 วันทำการ 

12.3 ผูขายจะตองดำเนินการเก็บสถิติการใชขอความ (Message Quota) ประจำเดือน กรณีทางผูซื้อ

ตองการสถิติการใชขอความ ผูขายจะตองจัดทำรายงานการใชขอความใหกับทาง สพร. (สามารถสง

เปนไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได) 

12.4 ในกรณีที ่ผู ซื้อตองการอบรมการใชงานระบบ ผู ขายจะตองใหบริการฝกอบรมการใชงานระบบ

เพิ่มเติมใหกับทาง สพร. โดยที่ทาง สพร. จะเปนผูจัดการเรื่องผูฝกอบรม และสถานที่ 

 

13. การเก็บรักษาขอมลูท่ีเปนความลับ 

ทางผูขายจะตองเก็บรักษาขอมูลที่ทาง สพร. หรือผูใชระบบใชงานไวเปนความลับ ซึ่งถือวาขอมูลที่

ทางผูใชดึงมาจากระบบเปนสิทธ์ิของผูใชในการใชงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอได 

 

14. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
14.1 สพร. ทรงไวซึ่งสิทธ์ิที่จะยกเลิกการดำเนินการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 
14.2 สพร. สงวนสิทธ์ิที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทาน้ัน 
14.3 ผูเสนอราคา ซึ่ง สพร. ไดคัดเลือกไวแลว ไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมมี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาวาผูเสนอราคาน้ัน เปนผูทิ้งงานและจะแจงเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

14.4 สพร. สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ
สำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

14.5 ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทำสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรอยละ 5 ของ
มูลคาสัญญา  

14.6 ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีก
ทอดหน่ึง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก สพร. แลว 

14.7 ขอมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผูขายไดรับทราบหรือไดรับจาก สพร. หรือลูกคาของ สพร. รวมทั้งผลงาน
ที่สงมอบ ผูขายจะตองถือเปนความลับ ไมนำไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด เวนแตจะ
ไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ 

14.8 สพร. ขอสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูขายไมสามารถสงมอบ
งานไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการทีผู่ ขายไมสามารถสง
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มอบงานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดเกิดจากความผิดของฝาย
หน่ึงฝายใด 

 
15. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สวนสงเสริมและสือ่สารการตลาด ฝายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจทิัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) 

 

16. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  

- สำนักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคการมหาชน) เลขที่ 108 ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 

- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 

- Website :  www.dga.or.th  

- โทรศัพท    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cmp_division@dga.or.th
http://www.dga.or.th/
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ภาคผนวก 1 

หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ (Performance Criteria) 
 

ในการพิจารณาผูเสนอราคามีหลักเกณฑในการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา ดังน้ี 

1. ผู เสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามที ่กำหนด และมีเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ครบถวนตามที่

กำหนดในเอกสาร 

2. ผลิตภัณฑที่เสนอราคามีขอกำหนดที่ถูกตอง และครบถวน ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทาง สพร. 

กำหนด 

4. ผูเสนอราคาจะตองแสดงความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับโครงการ ความเช่ียวชาญในการดำเนินงาน 

(เสนอประสบการณการทำงานที่ผานมาของผูขาย เสนอผลงานที่เกี่ยวของของผูขายที่อาจเปนประโยชนตอการ

พิจารณาคาประสิทธิภาพทั้งดานระบบและความเชี่ยวชาญทางดาน Social Listening, Social Monitoring, 

Social Conversion, Social Academy หรืออื่น ๆ) และแสดงรายช่ือแหลงขอมูล (Source) ที่ระบบสามารถ

ดึงได 

5. ผูเสนอราคาจะตองสรางรายงานแสดงผลการดึงขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนตามเรื่องที่ สพร. 

กำหนดจำนวน 1 เรื ่องคือ “ DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคกรมหาชน)” โดยกำหนด

ชวงเวลาที่ทำการดึงขอมูลเปนเวลาอยางนอย 30 วันกอนวันนำเสนองาน และรายงานแสดงผลการดึงขอมูล

จากสื่อสังคมออนไลนตามเรื่องที่ผูเสนอราคานำเสนอจำนวน 1 เรื่อง โดยกำหนดชวงเวลาที่ทำการดึงขอมูล

เปนเวลาอยางนอย 30 วันกอนวันนำเสนองาน และอนุญาตใหทาง สพร. เขาไปตรวจสอบรายงานดังกลาวจาก

ระบบที่ผูเสนอราคานำเสนอไดทั ้งในวันเสนองานและหลังวันเสนองานเพื ่อประโยชนตอการพิจารณาคา

ประสิทธิภาพ 

6. การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) จะพิจารณาใหคะแนนตามปจจยัหลกั 

2 ตัวแปรคิดเปน 100 คะแนนตามคาน้ำหนักที่กำหนด ดังน้ี 

1) ราคาที่ย่ืนขอเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 30 ของคะแนนรวม 

2) ข อเสนอดานเทคนิค ค ุณภาพ และค ุณสมบัต ิท ี ่ เป นประโยชนต อหนวยงานภาครัฐ 

(Performance) กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 70 ของคะแนนรวม โดยคะแนนรวมประกอบดวยเกณฑ

พิจารณาดังนี้
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เกณฑการใหคะแนน โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใชงานเคร่ืองมือบริหารจัดการขอมูลส่ือสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเน้ือหาสรางการรับรูดานรัฐบาล

ดิจิทัลผานส่ือออนไลน 
 

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1.ประสบการณ ความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัโครงการ ความเช่ียวชาญในการดำเนินงาน (เสนอประสบการณการทำงานที่ผานมาของผูขาย ผลงานของผูขายทัง้ดานระบบ

และความเช่ียวชาญทางดาน Social Listening, Social Monitoring, Social Conversion, Social Academy หรืออืน่ ๆ) 20 คะแนน 

0 คะแนน บุคลากรในโครงการไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ความเช่ียวชาญในการดำเนินการ และไมนำเสนอประสบการณการทำงานทีผ่าน

มาของผูขาย 

ระหวาง 1- 5 คะแนน บุคลากรในโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ มคีวามเช่ียวชาญในการดำเนินการนอยมาก และนำเสนอประสบการณการทำงาน

ที่ผานมาของผูขายไมตรงกบัคุณลักษณะองคกรของผูซื้อ 

ระหวาง 6-10 คะแนน บุคลากรในโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ความเช่ียวชาญในการดำเนินการระดับปานกลาง แตนำเสนอประสบการณการ

ทำงานทีผ่านมาของผูขายตรงกับคุณลกัษณะองคกรของผูซือ้แบบไมชัดเจน 

 

ระหวาง 11-15 คะแนน บุคลากรในโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ความเช่ียวชาญในการดำเนินการระดับปานกลาง และนำเสนอประสบการณการ

ทำงานทีผ่านมาของผูขายตรงกับคุณลกัษณะองคกรของผูซือ้ไดอยางชัดเจนชัดเจน 

 

ระหวาง 16-20 คะแนน บุคลากรในโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ความเช่ียวชาญในการดำเนินการเปนอยางมาก และนำเสนอประสบการณการ

ทำงานทีผ่านมาของผูขายตรงกับคุณลกัษณะองคกรของผูซือ้ไดอยางชัดเจน 
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ประธานกรรมการ        (     นายพลเทพ  รัตนดิเรก        ) ลงนาม.......พลเทพ  รัตนดิเรก.............................. วันที่.. 28/4/65      . 
กรรมการ                  (     นายวริทธิ์ อยูสบาย            ) ลงนาม.......วริทธิ์ อยูสบาย....................................          คร้ังที่....1................... 
กรรมการและเลขานุการ   (     นายศษิฏ  รัตนาคม            ) ลงนาม.......ศิษฏ  รัตนาคม....................................  

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

2. ความสามารถดานเทคนิค และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบตามขอกำหนด (จำนวนชองทาง ความสามารถการทำงานของระบบ คุณภาพการ

ทำงานของระบบตามคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนด) 25 คะแนน 

0 คะแนน การนำเสนอขาดขอเสนอความสามารถดานเทคนิค ดานคุณภาพ และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและขอกำหนดตาม

ขอบเขตทีเ่ปนฟงกชันการทำงานหลักของระบบ หากขาดไปจะทำใหระบบไมสามารถสนับสนุนการทำงานของผูซื้อไดอยางมีประสทิธิภาพ 

ระหวาง 1-5 คะแนน นำเสนอความสามารถดานเทคนิค ดานคุณภาพ และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนดตามขอบเขตไมครบทุกขอ 

ระหวาง 6-10 คะแนน นำเสนอความสามารถดานเทคนิค ดานคุณภาพ และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนดตามขอบเขตทุกขอ แตไม

ชัดเจนในบางรายการมากกวารอยละ 25 ของจำนวนคุณสมบัติตามรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนดตามขอบเขต 

ระหวาง 11-15 คะแนน นำเสนอความสามารถดานเทคนิค ดานคุณภาพ และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนดตามขอบเขตทุกขอ แตไม

ชัดเจนในบางรายการ นอยกวาหรอืเทากับรอยละ 25 ของจำนวนคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนดตามขอบเขต 

 

ระหวาง 16-20 คะแนน นำเสนอความสามารถดานเทคนิค ดานคุณภาพ และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนดตามขอบเขตครบ และ

สอดคลองกบัความตองการของผูซื้อ 

 

ระหวาง 21-25 คะแนน นำเสนอความสามารถดานเทคนิค ดานคุณภาพ และคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอกำหนดตามขอบเขตทุกขอ รวมทั้ง

นำเสนอเทคนิคหรือขอเสนอเพิ่มเติมทีเ่ปนประโยชนตอการทำงานของผูซื้อ หรือมีขอเสนอทางเทคนิคขอใดขอหน่ึงที่โดดเดนที่สามารถ

สนับสนุนการทำงานของผูซือ้ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (     นายพลเทพ  รัตนดิเรก        ) ลงนาม.......พลเทพ  รัตนดิเรก.............................. วันที่.. 28/4/65      . 
กรรมการ                  (     นายวริทธิ์ อยูสบาย            ) ลงนาม.......วริทธิ์ อยูสบาย....................................          คร้ังที่....1................... 
กรรมการและเลขานุการ   (     นายศษิฏ  รัตนาคม            ) ลงนาม.......ศิษฏ  รัตนาคม....................................  

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

3. การพิจารณาประสทิธิภาพของรายงานแสดงผลการดึงขอมูลจากสื่อสงัคมออนไลนตามเรื่องที่ สพร. กำหนด และรายงานแสดงผลการดึงขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน

จำนวน 1 เรื่อง โดยอนุญาตใหทาง สพร. เขาไปตรวจสอบรายงานดังกลาวจากระบบที่ผูเสนอราคานำเสนอ 35 คะแนน 

พิจารณาคะแนนดวยวิธี

เปรียบเทียบระหวางผูขาย 

โดยแบงระดับคะแนนของ

แตละขอคือ  

- ไมสอดคลองกับความ

ตองการของ 0 คะแนน  

- ทำไดตามขอกำหนดใน

ระดับปานกลาง/ธรรมดา 

1-3 คะแนน 

- ฟงกชั่นหรือการทำงาน

โดดเดน 4-5 คะแนน  

-  

การ ซึ่งแสดงรายการการวัดผลดังน้ี 

1. จำนวนชองทาง (Channels) ของเครือขายสงัคมออนไลนที่ระบบดึงขอความได (5 คะแนน) 

2. จำนวนขอความ (Message) ที่ดึงไดในแตละรายงาน (5 คะแนน) 

3. ความถูกตองของคาความรูสึก (Sentiment) ที่แสดงผลบนรายงาน (5 คะแนน) 

4. ความถูกตอง (Correct) และความสอดคลอง (Relevance) ของขอความที่รวมอยูในรายงาน (5 คะแนน) 

5. ความสามารถในการใชงานงาย (Usability) และเปนมิตรกับผูใช (User Friendly) (5 คะแนน) 

6. ฟงกชันการใชงานของระบบ (Feature) ที่สนับสนุนการใชงานของผูใชที่มปีระสิทธิภาพมากข้ึน เชน การแสดงสถานที่ (Location) การ

แสดงเพศ การแสดงเวลาทีพู่ด เปนตน (5 คะแนน) 

7. จำนวนผูใชทีส่ามารถใชงานไดพรอม ๆ กัน (Concurrent User) (5 คะแนน) 

4.ความพรอมในการเริ่มปฏิบัติงาน 10 คะแนน 

 มีความรูเกี่ยวกบั สพร. กำหนดน้ำหนักเทากับ 5 คะแนน  

0 คะแนน ไมมีความรูเกี่ยวกบั สพร. 

1-5 คะแนน มีความรูเกี่ยวกบั สพร. 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (     นายพลเทพ  รัตนดิเรก        ) ลงนาม.......พลเทพ  รัตนดิเรก.............................. วันที่.. 28/4/65      . 
กรรมการ                  (     นายวริทธิ์ อยูสบาย            ) ลงนาม.......วริทธิ์ อยูสบาย....................................          คร้ังที่....1................... 
กรรมการและเลขานุการ   (     นายศษิฏ  รัตนาคม            ) ลงนาม.......ศิษฏ  รัตนาคม....................................  

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 มีความรูเกี่ยวกบับริการของ สพร. กำหนดน้ำหนักเทากบั 5 คะแนน  

0 คะแนน ไมมีความรูเกี่ยวกบับริการของ สพร. 

1-5 คะแนน มีความรูเกี่ยวกบับริการของ สพร. 

5. แนวทางดำเนินงานอื่น ๆ ที่สอดคลองตามที่ TOR กำหนด หรือการดำเนินงานอื่นๆเพิ่มเติมทีเ่ปนประโยชนตอ สพร. 10 คะแนน 

ไดคะแนน 0  บริษัทไมมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ 

ไดระหวาง 1 - 10 คะแนน  มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองตาม TOR กำหนด และเปนประโยชนตอโครงการ 

รวม 100 คะแนน  

   

 


