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ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ืองานจัดซ้ือสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลส่ือสังคมออนไลนพรอมการ
วิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเนื้อหาสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานส่ือออนไลน ของ สำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ืองานจัดซ้ือสิทธิ์การใช
งานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเนื้อหาสรางการ
รับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๖๙๓,๓๖๐.๐๐ บาท 
(หกแสนเกาหม่ืนสามพันสามรอยหกสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
 งานจัดซ้ือสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลน ฯ  จำนวน ๑   โครงการ 

           ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู ท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๑๑. ผูเสนอราคาท่ีผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนแลว จะตองเขานำเสนองานกับทาง สพร. เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอตามเกณฑคุณภาพท่ีกำหนดไวในขอกำหนดขอเขตของงาน (ภาคผนวก ๑)  
ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เวนแตการนำเสนองานท่ีไมอาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งไดให
สำนักงานพิจารณากำหนดมากกวา ๑ วัน โดย สพร. จะแจงนัดหมายใหทราบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
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                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต 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 หรือชองทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)               
จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ วันท่ี          มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายณัฐวัชร วรนพกุล) 
รองผูอำนวยการ ปฏิบัติงานแทน 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 ๘



 

 
เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  DGA/65/0165 
งานจัดซ้ือสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลส่ือสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะหและติดตามผลการ

เผยแพรเนื้อหาสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานส่ือออนไลน  
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

               สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "สพร." มีความประสงคจะประกวด

ราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

งานจัดซ้ือสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลน ฯ  จำนวน ๑  โครงการ 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้ 

๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหนวยงาน 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



 

 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก สพร. ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                                  สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ
โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
 



 

 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓)    รายการพิจารณาท่ี ๑ งานจัดซ้ือสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อ
สังคมออนไลน ฯ 
                                           (๓.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) (ถามี) 
                                           (๓.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ถามี) 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันท่ี
ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกำหนดยืนราคา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๔ 
                                           (๔.๒)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคา
ในแตละรายการตามขอบเขตการดำเนินการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๕ 
                                           (๔.๓)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติโปรดจัดทำตั้งแตขอ ๑ - ขอ ๑๖ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๖ 
                                           (๔ .๔)   ผู เสนอราคาจะตองเสนอแผนการดำเนินงาน ตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๗ 
                                           (๔.๕)   ผูเสนอราคาจะตองเสนอบุคลากรดำเนินงานท่ีเสนอในโครงการทุก
ตำแหนงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๘ 
                                           (๔.๖)   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเง่ือนไขการรับประกันและการบริการหลังการ
ขายตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๔.๙ 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน 
 



 

 
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ัง
ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ งาน
จัดซ้ือสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลนพรอมการวิเคราะหและติดตามผลการเผยแพร
เนื้อหาสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ไปพรอม
การเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สพร.
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก สพร. ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ สพร. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแต สพร. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของ สพร. 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

http://www.gprocurement.go.th/


 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพร.จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 
                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ
อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักท่ีกำหนด ดังนี้ 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ งานจัดซ้ือสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อ
สังคมออนไลน ฯ 
                                           (๑)   ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 
                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอ่ืนๆ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๗๐ 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ี สพร.กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     สพร. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสพร. 
                                   (๒ )    ไมกรอกชื่อผู ยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สพร. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร. มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     สพร. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สพร. เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ัง สพร. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือ สพร. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สพร. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จาก สพร. 
 



 

 
 
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา สพร. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การทำสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันท่ีทำขอตกลงซ้ือ สพร.จะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สพร. เห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือ กับ สพร. 
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสพร.ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึง สพร. ไดรับมอบไวแลว 
 
 



 

 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          สพร. จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวง
แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 
ขอตกลงเปนหนังสือ และ สพร. ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทำขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับถัดจากวันท่ี สพร. ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเม่ือสพร.ไดรับอนุ มัติ เงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือ สพร. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึง สพร. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สพร.จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำ
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ สพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
 
 



 

 
                          ๑๐.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 
                                   (๑)    สพร. ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสพร. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทำสัญญากับสพร. ไวชั่วคราว 
 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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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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กรรมการและเลขานุการ   (     นายศษิฏ  รัตนาคม            ) ลงนาม.......ศิษฏ  รัตนาคม....................................  

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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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....................................  

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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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....................................  

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

   

 


