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ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันที่  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรเีนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

 
ขอกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจางบริการผลิต และเผยแพรรายการดานการพัฒนารฐับาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน 

                              ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

  

1. ความเปนมา 

ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ซึ่งเปนหนวยงานกลางของระบบ

รัฐบาลดิจิทัล ทำหนาที่ในการใหบริการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐและ

หนวยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ

ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารงานและการจัดทำ

บริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐ

และการทำงานใหมีความสอดคลองกันและเชื่อมโยง เขาดวยกันอยางมั่นคงปลอดภัย โดย สพร. ตลอดจน

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดดำเนินการโครงการเกี่ยวกับงานดิจิทัลภาครัฐหลายโครงการอยางตอเนื่อง 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหประชาชนไดใชงานบริการออนไลนภาครัฐไดอยางปลอดภัยและสะดวกยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้ เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปไดรบัทราบถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 

และเขาถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ ที่มุงมั่นยกระดับการใหบริการเพื่อความสะดวกสบายของประชาชน การ

สื่อสารและสรางการรับรูเกี่ยวกับบริการของ สพร. ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึงและตอเนื่องจึงนับ

เรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง โดยการใชสื่อออนไลนตางๆ เพื่อประชาสัมพันธเปนอีกชองทางหนึ่งในการเผยแพร

ขอมูลบริการดังกลาว จึงเห็นสมควรเสนอใหมีการจางบริการผลิต และเผยแพรรายการดานการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สพร. และบริการ

ดิจิทัลภาครัฐได สงผลใหลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการดิจิทัลของรัฐโดยตรงอีกดวย 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อเผยแพรความรูและสรางความเขาใจในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และบริการของ 

สพร. ไปยังสาธารณะชนใหตระหนักรูผานสื่อออนไลนตางๆ ตลอดจนสื่อเสียงบนแพลตฟอรม

ออนไลน 

2.2. เพ่ือสงเสริมและชักจูงใจใหสาธารณชนเห็นความสำคัญของการมีรฐับาลดิจิทัล ผานสื่อออนไลน

ชองทางตางๆ ไปยังชุมชนและสังคมทุกระดบัอยางทั่วถึง 
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3. คุณสมบัติผูเสนอราคา  

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือ ทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เน ื ่องจากไมผ านเกณฑการประเมินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู ประกอบการตามระเบ ียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง  

3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เปนบุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลผูมีอาชีพในงานตามที่ระบุไวในเอกสารน้ี 

3.8. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ หรือไมเปน

ผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10  ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานการรับจางบริการจัดทำเนื้อหาบนแพลตฟอรมออนไลน ที่มีผลงาน

ประเภทเดียวกันกับงานดังกลาว ในวงเงินไมนอยกวา 750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) 

อยางนอย 1 ผลงาน นับจากวันที ่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวดราคาหรือวันที่ย่ืน

ขอเสนอ แลวแตวิธีการจัดจางที่กำหนด ซึ่งเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐ 

หรือหนวยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนา

สัญญา พรอมรับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันย่ืนขอเสนอโครงการ  
  

4. การเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 ผูเสนอราคาตองปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารนี้   

4.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 

4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 45 วัน นับแตวันที่ยืนยันราคาสุดทายโดย

ภายในกำหนดยืนราคา หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเปนตองขอใหผูเสนอ
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ราคาขยายระยะเวลาการยืนราคา ผูเสนอราคาตองทำการขยายกำหนดยืนราคาให สพร. ตาม

ความประสงค 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคาในแตละรายการตาม

ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด  

4.6 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังน้ี 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงาน

ที่ผูเสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ีผูเสนอราคา

เสนอ 

เอกสารอางอิง 

ใหขอบเขตการดำเนินงาน

ท่ี สำนักงานกำหนด 

ใหระบุขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ี 

ผูเสนอราคาเสนอ 

ใหระบุจุดท่ีดีกวา หรือ 

เทียบเทา 

ใหระบุ

เอกสารอางอิง 

(ถามี) 

 

4.7 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอเสนอดานเทคนิค ซึ่ง ประกอบดวย 

4.7.1 กรอบแนวคิดหลัก แนวคดิดานเนื้อหา และกลุมเปาหมาย 

4.7.2 กลยุทธสรางการรับรู และการเผยแพรประชาสัมพันธเนื้อหา 

4.7.3 สื่อสื่อออนไลนที่จะมาใช รวมทั้งรายการและชวงเวลาที่เผยแพร 

4.7.4 แผนและวิธีการดำเนินงานแตละขั้นตอนโดยละเอียด 

4.7.5 ประวัติ ประสบการณ ผลงานที่ผานมาของผูยื่นขอเสนอ 

4.7.6 รายชื่อบุคลากร ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ ของบุคลากรดำเนินงานตามขอ 6. 

โดยบุคลากรแตละตำแหนงตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 

4.7.7 ขอเสนอ หรือแนวทางการดำเนินงานอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนตอโครงการที่อยูภายใต

ขอบเขตงาน  

 

5. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

การจางดำเนินการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจดานการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ครั้งนี้ เปนงานที่มีความชับซอนและมี

ขอจำกัดดานเทคนิค ซึ่งผูยื่นขอเสนอตองแสดงใหเห็นถึงความพรอม ความคิดสรางสรรค คุณภาพของ

ผลงานและคุณภาพของสื่อ รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามขอบเขตการดำเนินงาน จึงกำหนดใหมี

การยื ่นขอเสนอดานเทคนิคเพื ่อพิจารณาคัดเล ือกขอเสนอดานเทคนิคผานเกณฑขั ้นต ่ำกอน ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 และระเบียบ
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กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ขอ 83 (3) และผูยื่นขอเสนอ

ที่ผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคแลว สพร. จะพิจารณาดวยเกณฑราคาและเกณฑอื่น ๆ (ขอเสนอ

ดานเทคนิค) มีสัดสวนน้ำหนักระหวางเกณฑดานราคาเทากับรอยละ 30 และเกณฑอื่น (ขอเสนอดาน

เทคนิค) รอยละ 70 โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ

เสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนกิสแลวตามลำดับ ดังนี้ 

5.1. ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐานตางๆ แลว 

พิจารณาคัดเลือกรายที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวน

ถูกตองและพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตามเกณฑการใหคะแนนที่กำหนดตอไป สำหรับรายที่มี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารหลักฐานตางๆ ไมครบถวนถูกตอง หรือไม

ครบถวน หรือยื่นขอเสนอไมถูกตอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะ

ไมพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเปน ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพยีง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื ่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกสในสวนที ่ มิใช

สาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสำนักงาน สพร. เทานั้น 

5.2. พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของผูยื่นขอเสนอทุกรายท่ีผานการพิจารณาตามขอ 5.1 และทำการ

ประเมินขอเสนอดานเทคนิคโดยมีสัดสวนน้ำหนักในการใหคะแนนรวมรอยละ 100 โดยมีคะแนน

และสัดสวนนำ้หนักในการใหคะแนนแตละหัวขอ ดังน้ี    

1)  กรอบแนวคิดหลัก แผนกลยุทธสื่อสาร และการบริหารจัดการสื่อออนไลน รวมทั้งการเลือกใช

เครื่องมอืสนับสนุน 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 50 โดยแบงเปน 

- กรอบแนวคิดหลัก ความคิดสรางสรรค แนวคิดดานเน้ือเรื่อง และ การวิเคราะหเน้ือหาให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย กำหนดน้ำหนักเทากับ 40 คะแนน 

- กลยุทธสรางการรับรู ความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเนื้อหาผานชองทางสื่อออนไลน 

ตามที ่กำหนดเอาไวในขอบเขตการดำเนินงาน ตามขอ 6 กำหนดน้ำหนักเทากับ 40 

คะแนน 

- กลยุทธการบริหารจัดการสื่อรวมกัน กำหนดน้ำหนักเทากับ 20 คะแนน 

2)  การบริหารจัดการโครงการ และบุคคลากร 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 20 

3) ประสบการณของบริษัท และทีมงาน 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 15 โดยแบงเปน 

- ตัวอยางผลงานของบริษัท ที่เก่ียวของ 50 คะแนน 

- ประสบการณ ความพรอมของทีมงาน ในดานบริหารโครงการและดำเนินการในสวนที่

เก่ียวของ กำหนดน้ำหนักเทากับ 50 คะแนน 

4) ความพรอมในการเริ่มปฏิบัติงาน 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 10  โดยแบงเปน  

- มีความรูเก่ียวกับ สพร. 50 คะแนน 
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- มีความรูเก่ียวกับบริการของ สพร. 50 คะแนน 

5) แนวทางดำเนินงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก TOR ที่กำหนด 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 5 

5.3. ในการพิจารณาใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิคตามหัวขอตางๆ ขางตน คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

ความครบถวนในเนื้อหา วิธีการดำเนินงานตามขอบเขตงาน และพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง

ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอดวยกัน รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะเชิญผูยื ่นขอเสนอเขาอธิบาย ชี้แจง 

ตอบขอซักถามรายละเอียดตามขอเสนอดานเทคนิคทั้งหมดที่เสนอ รวมทั้งการสาธิตโปรแกรมหรือ

ระบบงานที่เสนอ (ถามี) ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่คณะกรรมการฯ กำหนด เพื่อประกอบการ

พิจารณา ขอเสนอที่ดีท่ีสุดจะไดคะแนนในหัวขอนั้น ๆ มากที่สุด ขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนจะ

ไดคะแนนลดหลั่นลงไปตามความเหมาะสมหรือตามสัดสวน ทั้งนี้ ในแตละหัวขอ (หรือแตละหัวขอ

ยอย) ของแตละเกณฑดังกลาวจะมีคะแนนเต็มหัวขอนั้น ๆ หัวขอละ 100 คะแนน แลวนำคะแนน

รวมของหัวขอนั้นแปลงเปนน้ำหนักในการใหคะแนนตามสัดสวนที่กำหนดรายละเอียดหัวขอและ

หัวขอยอยและวิธีการใหคะแนนตามเอกสารแนบ ทั ้งนี ้ ขอเสนอดานเทคนิคที ่ผานเกณฑการ

พิจารณาจะตองไดรบัคะแนนรวมเมื่อถวงน้ำหนักแลวไมนอยกวารอยละ 80 

5.4. ขอเสนอดานเทคนิคท่ีผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 5.2 จะไดรบัการประเมินคาประสิทธิภาพตอ

ราคาตามสัดสวนขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาท่ีกำหนดและจัดลำดับเรียงตามคะแนน 

ขอเสนอที่ไดรับคะแนนประเมินสูงสุดจะไดรับการคัดเลือก และ สพร. จะพิจารณาเจรจาตอรอง

ราคาตามที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน สพร. ตอไป 

5.5. กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรียกรายลำดับ

ถัดไปเพ่ือเจรจาตอรองและ/หรือทำสัญญาตอไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน เพ่ือ

ดำเนินการใหมตามวิธีหรือข้ันตอนตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป 
 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน  

ผูรับจางจะตองดำเนินผลิตและเผยแพรรายการดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานสื่อออนไลน ตามรายละเอียดดังนี้ 

6.1. ผูรับจางจะตองจัดทำกลยุทธ และวางแผนการผลิตรายการเพื่อเผยแพรเนื้อหาที่สามารถสรางการ

รับรู และสรางแรงบันดาลใจทางดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 

6.2. ผูรับจางจะตองผลิตรายการเพ่ือสรางการรับรู และแรงบันดาลใจดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ

กิจกรรมประชาสัมพันธประเภทอื่นๆ ตามที่ สพร.กำหนด รวมจำนวนไมนอยกวา 4 ตอน ตลอด

ระยะเวลาวาจางตามสัญญา ทั้งนี้ ประเด็นหรือหัวขอในแตละครั้งตองผานการเห็นชอบจาก สพร. 

พรอมทั้งใหคำปรกึษาหรอืแนะนำผูบริหาร สพร. หรอืผูที่เก่ียวของกอนการจัดรายการ (ถามี) 

6.3. ผู ร ับจางจะตองเผยแพรเนื้อหาตามขอ 6.2 ในรูปแบบของคลิปวีดีโอบนชอง YouTube ที ่มี

กลุมเปาหมายเปน ประชาชนทั่วไป คนรุนใหม ผูที่สนใจเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี และมีผูติดตาม
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ไมต่ำกวา 1,500,000 ราย โดยจะตองมียอด Views ของแตละตอนไมต่ำกวา 7,000 Views และ

เผยแพรในรูปแบบสื่อเสียงบนแพลตฟอรมออนไลน (Podcast) บนชองที่เปนที่นิยมทางดาน

เศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี ที ่ติดอันดับ Top Chart ใน Spotify หรือ ApplePodcast หรือ เปน

รายการแนะนำ (Recommend) ใน Podbean อาทิเชน The Standard หรือ Mission to the 

moon เปนตน โดยชอง Podcast นั้นจะตองเผยแพรผานแอปพลิเคชัน หรือเพลตฟอรมออนไลน

ที่เปนที่นิยมไมต่ำกวา 3 ชองทาง เชน Spotify ApplePodcast Podbean หรือ Soundcloud 

เปนตน  

6.4. ผูรับจางจะตองดำเนินการจัดสัมภาษณพิเศษผูบริหาร (Exclusive Interview) หรือผูเกี่ยวของ

ตามที ่ สพร. พิจารณาเห็นสมควร ในรูปแบบรายการสด ( LIVE ) ผ านสื ่อออนไลนบนชอง 

YouTube และ Facebook ที่มีกลุมเปาหมายเปนผูบริหารระดับสูงที่สนใจทางดานเศรษฐกิจหรือ

เทคโนโลยี  และมีผูติดตามไมต่ำกวา 100,000 ราย จำนวนไมนอยกวา 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

วาจางตามสัญญา ทั้งนี้ ประเด็นหรือหัวขอในแตละครั้งตองผานการเห็นชอบจาก สพร. พรอมทั้ง

ใหคำปรึกษาหรือแนะนำผูบริหาร สพร. หรือผูที่เก่ียวของกอนการจัดรายการ (ถามี) 

6.5. ผูรับจางจะตองเผยแพรคลิปวีดีโอเพื่อรับชมยอนหลังสัมภาษณพิเศษผูบริหารตามขอ 6.4 บนสื่อ

ออนไลน ชอง YouTube และ Facebook ที่มีผู ติดตามไมต่ำกวา 1,500,000 ราย โดยจะตองมี

ยอด Views ไมต่ำกวา 7,000 Views และเผยแพรในรูปแบบสื่อเสียงบนแพลตฟอรมออนไลน 

(Podcast) บนชองที่เปนที่นิยมทางดานเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี ที่ติดอันดับ Top Chart ใน 

Spotify หรือ ApplePodcast หรือ เปนรายการแนะนำ (Recommend) ใน Podbean อาทิเชน 

The Standard หรือ Mission to the moon เปนตน โดยชอง Podcast นั้นจะตองเผยแพรผาน

แอปพลิเคชัน หรือเพลตฟอรมออนไลน ที ่เป นท ี ่น ิยมไมต่ำกว า 3 ช องทาง เช น Spotify 

ApplePodcast Podbean หรือ Soundcloud เปนตน  

6.6. สรุปผลการประชาสัมพันธและการดำเนินงานในรูปแบบรายงาน นำสง สพร. เปนรายครั้งหลังจาก

มีการเผยแพรรายการแตละครั้ง โดยใหสรุปผลที่เกิดหลังจากการสื่อสาร เชน ยอดผูรับฟง หรือ

คอมเมนเก่ียวกับบริการ (หากมี) เปนตน ทั้งนี้ ใหนำสงรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

6.7. ในกรณีหากมีความจำเปนเกี ่ยวกับเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถหลีกเลี ่ยงได ผูวาจางสามารถขอ

ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ โดยจะพิจารณาตก

ลงหารือรวมกับผูรับจางในดานความเหมาะสมของงบประมาณและประสิทธิภาพของงาน 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจางเปนระยะเวลา 120 วัน  
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8. การสงมอบงาน  

ผูรับจางตองดำเนินการและสงมอบงาน ภายใน 120 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา โดยผูรับจางตองดำเนินงานและสงมอบงานใหแกผูวาจางท้ังหมด 3 งวด ดังน้ี  

 งวดที่ 1 :   ภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานใหแกผูรับจาง 

โดยจัดทำเปนรูปเลมรายงานจำนวน 2 ชุด และในรปูแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสบรรจุแฟลช

ไดรฟ จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย  

- รายงานแผนกลยุทธ และแผนการผลิตรายการ ตามขอ 6.1  

- รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งไดดำเนินการครบถวนตามขอบเขตการดำเนินงาน  

งวดที่ 2 :   ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานใหแกผูรับจาง 

โดยจัดทำเปนรูปเลมรายงานจำนวน 2 ชุด และในรปูแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสบรรจุแฟลช

ไดรฟ จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย  

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอ 6.2 - 6.6 

- รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งไดดำเนินการครบถวนตามขอบเขตการดำเนินงาน  

งวดที ่3 :  ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานใหแกผูรับจาง 

โดยจัดทำเปนรูปเลมรายงานจำนวน 2 ชุด และในรปูแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสบรรจุแฟลช

ไดรฟ จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย  

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอ 6.2 - 6.6 

- รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งไดดำเนินการครบถวนตามขอบเขตการดำเนินงาน  

 

9. เงื่อนไขการชำระเงิน 

9.1. ผูวาจางตกลงชำระจางบริการผลิต และเผยแพรรายการดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผานสื่อ

ออนไลน ใหแกผูรับจางเปนเช็คขีดครอม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยผูวาจางจะหักภาษี 

คาธรรมเนียมธนาคาร และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของจากมูลคาของคาคาจาง ซึ่งผูรับจางจะตอง

ชำระไวตามกฎหมายดวย 

9.2. ผูวาจางจะชำระเงินเปนรายงวด รวมท้ังสิ้น 3 งวด ภายหลังที่ผูขายไดทำการสงมอบและไดรับการ

ตรวจรับงานตามแตละงวดงานเสร็จสิ้นสมบูรณโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งวดที่ 1 ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางรอยละ 10 เมื่อไดสงมอบงานคณะกรรมการตรวจ

งานจางไดตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบรอย 

งวดที่ 2 ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางรอยละ 40 เมื่อไดสงมอบงานคณะกรรมการตรวจ

งานจางไดตรวจรับงาน งวดที่ 2 เรียบรอย 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันที่  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรเีนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

งวดที่ 3 ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางรอยละ 50 เมื่อไดสงมอบงานคณะกรรมการตรวจ

งานจางไดตรวจรับงาน งวดที่ 3 เรียบรอย 
 

10. เงื่อนไขการปรับ 

กรณีที่ผูรับจางไมสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนดหรือไมสามารถสงมอบงานไดตามเงื่อนไขที่กำหนด

ไวในเอกสารนี้ ผูรบัจางจะตองชำระคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางานตามสัญญาทั้งหมด แตตองไมต่ำ

กวาวันละ 100 บาท จนกวาจะสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนดหรือจนกวาสงมอบงานไดถูกตองครบถวน

โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม 

 

11. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงนิท้ังสิ้น 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

 

12.   สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

ผูรับจางตองดำเนินงานโดยสรางสรรคงานตามวัตถุประสงคของการจาง ดวยความคิดและความสามารถ

ของผูรับจางเอง ไมทำการคัดลอก หรือไมละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น หากผูรับจางฝาฝน

หรือมีเหตุใหผูรับจางเชื่อหรือควรเชื่อไดวาผูรับจางฝาฝนขอสัญญานี้ ผูรับจางมีสิทธิที่จะไมรับเอางานทั้งหมด 

หรือแตบางสวนตามแตผูรับจางจะเห็นสมควร และบอกเลิกสัญญาไดทันที 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของขอมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู รับจางได

จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ใหตกเปนของผูรับจาง โดยผูรับจางตองไมนำขอมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู

รับจางไดจัดทำขึ้นตามสัญญานี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ไปใชหรือเผยแพรโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนา

เปนหนังสือจากผูรับจางกอน และผูรับจางจะตองสงมอบบรรดาขอมูล เอกสาร รายงาน และงานทั้งหมดที่ผู

รับจางไดจัดทำขึ้นเก่ียวกับสัญญานี้ใหแกผูรับจางเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ไมวาอยูในรูปแบบใดๆ เชน รูปแบบเอกสาร 

รูปแบบซีดี หรือดีวีดี โดยผูรับจางจะตองไมเก็บสำเนาของขอมูล เอกสาร รานงาน และรายละเอียดสวนตางๆ 

ของงานภายใตสัญญานี้ ไมวาในรูปแบบใดๆ ไวกับตนเอง เวนแตไดรบัความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับจาง 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิในทรพัยสิน

ทางปญญา หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอ่ืน อันเกิดจากการที่ผูรับจาง ตัวแทน หรอืลูกจางของผูรับจางนำมาใชใน

การดำเนินงานตามสัญญานี้ ตลอดจนรับผิดชอบในคาเสียหายตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการนี้ 

ทั้งนี้ หากบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบัตร สิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาใดๆ หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับขอมูล เอกสาร รายงาน งาน หรือผลงานตามสัญญานี้ ผูรับ

จางตองดำเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเรว็ หากผูรับจางมิอาจ

กระทำไดและผูรับจางตองรับผิดชอบใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแหงการละเมิดสิทธิ

ดังกลาว ผูรับจางตองเปนผู ชำระคาเสียหาย คาปรับ และคาใชจาย รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคา



9 

 

ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันที่  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรเีนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

ทนายความแทนผูรับจาง ท้ังน้ีผูรับจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือ เมื่อผูรับจางไดรับการกลาวอางหรือ

การใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 

 

13. การเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับ 

ผูรับจางจะตองจัดการเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูรับจางไดรับจากผู

จาง ซึ่งรวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่ ผูจางไดจัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อยางเปนความลับ และ/หรือความลับ

ทางการคาของผูจาง และผูรับจางตองหามาตรการในการจัดเก็บขอมูลที่เปนความลับใหมิดชิด ทั้งนี้ ผูรับจาง

จะตองลงนามใน “สัญญาไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ” พรอมสัญญาจาง 

 

14. ขอตกลงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ผูรับจางตกลงรับจางทำงานในโครงการฯ นี้ ซึ่งในการดำเนินการดังกลาว ผูวาจางไดมอบหมายหรือแตงตั้ง

ใหผูรับจางเปนผูดำเนินการกระบวนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคล (“การประมวลผล

ขอมูล”) แทนหรือในนามของผูวาจาง ดังน้ัน ผูรับจางในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองปฏิบัติตาม

ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ตามขอกำหนดใน “ขอตกลงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ที่แนบ

ทายสัญญา 

 

15. เงื่อนไขอื่น ๆ  

15.1. สพร. ทรงไวซึ่งสิทธ์ิที่จะยกเลิกการดำเนินการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 

15.2. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น 

15.3. ผูเสนอราคา ซึ่ง สพร. ไดคัดเลือกไวแลว ไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมมี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาวาผูเสนอราคานั้น เปนผูทิ้งงานและจะแจงเวียนให

สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

15.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น

ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

15.5. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทำสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรอยละ 5 ของ

มูลคาสัญญา  

15.6. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวง

อีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก สพร. แลว 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันที่  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรเีนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

15.7. ขอมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผูรับจางไดรับทราบหรือไดรับจาก สพร. หรือลูกคาของ สพร. รวมทั้ง

ผลงานที่สงมอบ ผูรับจางจะตองถือเปนความลับ ไมนำไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด 

เวนแตจะไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 

15.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูรับจางไมสามารถสง

มอบงานไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการที่ผู รับจางไม

สามารถสงมอบงานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดเกิดจาก

ความผิดของฝายหนึ่งฝายใด 
 

16. หนวยงานที่รับผดิชอบ 

สวนการตลาดและการสื่อสาร ฝายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล                

(องคการมหาชน)   

 

17. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

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

- Website :  www.dga.or.th  

- โทรศพัท    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันท่ี  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรีเนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

ภาคผนวก 

ตารางการใหคะแนน 

จางบริการผลิต และเผยแพรรายการดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผานสื่อออนไลน 

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนรวมรอยละ 100 บริษัท 

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

บริษัท 

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

1. กรอบแนวคิดหลกั แผนกลยุทธส่ือสาร และการบรหิารจัดการสื่อออนไลน รวมทั้งการเลือกใชเครื่องมือสนับสนุน    รอยละ 50   

       -  กรอบแนวคดิหลกั ความคิดสรางสรรค แนวคิดดานเนื้อเร่ือง และ การวิเคราะหเนื้อหาใหเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย (40 คะแนน)    

       -  กลยุทธสรางการรับรู ความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเน้ือหาผานชองทางสื่อออนไลน ตามที่กำหนดเอาไวในขอบเขตการดำเนินงาน ตาม

ขอ 6 (40 คะแนน) 

   

       -  กลยุทธการบริหารจัดการสื่อรวมกัน (20 คะแนน)    

2 การบริหารจัดการโครงการ  รอยละ 20   

- แผนการดำเนินงานตลอดโครงการชัดเจน ครบถวน ตามระยะเวลาที่กำหนด (100 คะแนน)    

3. ประสบการณของบรษิัท   และทีมงาน   รอยละ 15   

- ตัวอยางผลงานของบริษัท หรือทีมงานท่ีเกี่ยวของ (50 คะแนน)    

- ประสบการณ ความพรอมของทีมงาน ดานการบริหารโครงการ และการดำเนินงานที่เก่ียวของในรูปแบบเดียวกับงานท่ีไดจัดจาง (50 

คะแนน) 

   

4. ความพรอมในการเริ่มปฏิบัติงาน                                                                     รอยละ 10   

- มีความรูเกี่ยวกับ สพร. (50 คะแนน)    

- มีความรูเกี่ยวกับบริการของ สพร. (50 คะแนน)    

5. แนวทางดำเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจาก TOR ท่ีกำหนด (100 คะแนน)                                    รอยละ 5   

                                                                                                                          รวมคะแนน รอยละ 100   
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันท่ี  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรีเนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

เกณฑการใหคะแนน จางบริการผลิต และเผยแพรรายการดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผานส่ือออนไลน ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
 

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนรวมรอยละ 100) 

1 กรอบแนวคิดหลัก แผนกลยุทธส่ือสาร และการบริหารจัดการส่ือออนไลน รวมทั้งการเลือกใชเครื่องมือสนับสนุน 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 50 

 กรอบแนวคิดหลัก ความคิดสรางสรรค แนวคิดดานเนื้อเรื่อง และ การวิเคราะหเนื้อหาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย กำหนดน้ำหนักเทากับ 40 คะแนน 

ไดคะแนน 0 ไมมีการนำเสนอกรอบแนวคิด ความคิดสรางสรรค เนื้อหา เพ่ือใชในการดำเนินงานตามโครงการนี ้ซึ่งถือวาขอเสนอไมครบถวนตามขอกำหนด 

ไดระหวาง 1-10 คะแนน มีการนำเสนอกรอบแนวคิด ความคิดสรางสรรค เนื้อหา เพื่อใชในการดำเนินงานตามตามโครงการน้ี แตขาดการอธิบายใดๆ และกรอบแนวคิดไมตรงกับบรกิารหรือภารกิจของ สพร. รวมถึงไมมีความเหมาะสม 

ไมสามารถใชไดจริง หรือไมสามารถทำใหบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารกับกลุมเปาหมายได แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงานที่ยังไมชัดเจน 

ไดระหวาง 11 - 20 คะแนน มีการนำเสนอกรอบแนวคิด ความคิดสรางสรรค และวิเคราะหเนื้อหาครบถวน โดยมีการอธิบาย แตการอธิบายขาดความชัดเจนหรือยังไมครอบคลุมเพียงพอที่จะอธบิายถึงเหตุและผล ความเขาใจในหลักการ

และวัตถุประสงคของโครงการ รวมถึงขอบเขตของงาน รวมทั้งการสื่อสารหรอืนำเสนอไมสอดคลองกับบุคลิกขององคกร และไมสามารถทำใหบรรลุวัตถุประสงคที่ สพร. ตองการส่ือสารกับกลุมเปาหมายได 

แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงานที่ยังไมชัดเจนเพียงพอ 

ไดระหวาง 21 - 30 คะแนน มีการนำเสนอกรอบแนวคิด ความคิดสรางสรรค และวิเคราะหเนื้อหาครบถวน โดยมีการอธิบายเพียงพอ ตรงกับบริการหรือภารกิจของ สพร. สอดคลองกับบุคลิกขององคกร และสามารถสื่อสารกับ

กลุมเปาหมาย แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงาน  ระดับพอใช ถึงระดับด ี

 

ไดระหวาง 31 - 40 คะแนน มีการนำเสนอกรอบแนวความคิด ความคิดสรางสรรค เน้ือหา เพ่ือใชในการดำเนินงานตามตามโครงการนี้ โดยมีการอธบิายท่ีมีความชัดเจนและครอบคลุมพอท่ีจะอธบิายถึงเหตุและผล ความเขาใจในหลักการ

และวัตถุประสงคของโครงการ รวมถึงขอบเขตของงานไดอยางครบถวนสมบูรณอางอิงได โดยกรรมการพิจารณาแลววา 

- นำเสนอกรอบแนวความคิด และเน้ือหารายละเอียดที่นำเสนอตรงกับบริการหรอืภารกิจของ สพร. 

- การส่ือสารหรือนำเสนอเนื้อหาสอดคลองกับบุคลิกขององคกร  

- แนวคิดนั้นชัดเจน เปนประโยชน สามารถสือสารกับกลุมเปาหมายไดจริง ตรงกับวัตถุประงสงคของ สพร. ที่ตองการสื่อสาร และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงานที่ครบถวนในระดับดีมาก ถึงระดับดีมากท่ีสุด 

 

 กลยุทธสรางการรับรู ความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเนื้อหาผานชองทางสื่อออนไลน ตามที่กำหนดเอาไวในขอบเขตการดำเนินงาน ตามขอ 6 (40 คะแนน)  

ไดคะแนน 0 ไมมีการนำเสนอวิธกีารสรางการรับรู แนวคิดหลัก กลยุทธในการเลือกสื่อ (Media) หรือความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเนื้อหาผานชองทางส่ือออนไลน สื่อออนไลนที่เลือกมียอด View เฉลีย่ ตำ่กวาที่กำหนด 

ซึ่งถือวาขอเสนอไมครบถวนตามขอกำหนด 

ไดระหวาง 1-10 คะแนน มีการนำเสนอวธิีการสรางการรบัรู แนวคิดหลัก กลยุทธในการเลือกสื่อ (Media) หรือความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเนื้อหาผานชองทางสื่อออนไลน แตขาดการอธิบายใดๆ ที่จะอธิบายถึงเหตุและผลในการ

เลือกใชสื่อในแตละชองทาง หรือการนำเสนอไมมีความเหมาะสม ไมสามารถใชไดจริง หรือสื่อออนไลนที่เลือกมียอด View เฉลี่ย ตำ่กวาที่กำหนด  แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงานและขอบเขตของ

งานท่ียังไมชัดเจน 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันท่ี  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรีเนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนรวมรอยละ 100) 

ไดระหวาง 11 - 20 คะแนน มีการนำเสนอวธิีการสรางการรับรู แนวคิดหลัก กลยุทธในการเลือกสื่อ (Media) หรือความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเนื้อหาผานชองทางสื่อออนไลน โดยมกีารอธบิาย แตการอธบิายขาดความชัดเจนพอที่จะ

อธิบายถึงเหตุและผลในการเลือกใชสื่อในแตละชองทางใหเหมาะสม และสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารไดจริง หรอืสื่อออนไลนที่เลือกมียอด View เฉลี่ย ต่ำกวาที่กำหนด  แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ

ในการดำเนินงานและขอบเขตของงานท่ียังไมชัดเจนเพียงพอ 

ไดระหวาง 21 - 30 คะแนน มีการนำเสนอวธิีการสรางการรับรู แนวคิดหลัก กลยุทธในการเลือกสื่อ (Media) หรือความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเนื้อหาผานชองทางสื่อออนไลน โดยมกีารอธบิายที่มีความชัดเจนและครอบคลุมพอที่จะ

อธิบายถึงเหตุและผลในการเลือกใชสื่อในแตละชองทางไดดี จำนวนชองทางการเผยแพรผานสื่อออนไลนครบถวนตามที่กำหนด และมียอด View เฉลี่ย เทากบัหรือสงุกวาทีก่ำหนด  แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ

ในการดำเนินงานและขอบเขตของงานระดับพอใช ถึงระดบัด ี

ไดระหวาง 31 - 40 คะแนน มีการนำเสนอวธิีการสรางการรับรู แนวคิดหลัก กลยุทธในการเลือกสื่อ (Media) หรือความคิดสรางสรรคในการเผยแพรเนื้อหาผานชองทางสื่อออนไลน โดยมกีารอธบิายที่มีความชัดเจนและครอบคลุมพอที่จะ

อธิบายถึงเหตุและผลในการเลือกใชสื่อในแตละชองทางไดครบถวนสมบูรณ จำนวนชองทางการเผยแพรผานส่ือออนไลนครบถวนตามที่กำหนด และมียอด View เฉลี่ย เทากับหรอืสงูกวาทีก่ำหนด  โดยกรรมการ

พิจารณาแลววา 

- แนวคิดและกลยุทธในการเลือกใชสื่อดังกลาวมีความเหมาะสมสามารถใชไดจริง อางอิงได 

- สอดคลองกับ Content และกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร 

- กลยุทธในการเลือกใชสื่อมีความชัดเจน สามารถสือ่สารกับกลุมเปาหมายไดตรงกับวัตถุประงสงคของ สพร.  

แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงานและขอบเขตของงาน ครบถวน ในระดับดีมาก ถึงระดับดีมากท่ีสุด 

 กลยุทธการบริหารจัดการส่ือรวมกัน (20 คะแนน) 

ไดคะแนน 0 ไมมีการเสนอกลยุทธในการบรหิารจัดการสื่อออนไลนแตละชองทางรวมกันไดอยางสอดคลองและมีประสิทธภิาพ ซึ่งถือวาขอเสนอไมครบถวนตามขอกำหนด 

ไดระหวาง 1-10 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด และกลยุทธของการบริหารจัดการสื่อออนไลนแตละชองทางรวมกัน โดยมีการอธิบาย แตการอธิบายขาดความชัดเจนหรือยังไมครอบคลุมเพียงพอที่จะอธิบายถึงเหตุและผลท่ีสามารถ

ใชไดจริง หรอืไมสามารถทำใหบรรลุวัตถุประสงคในการส่ือสารกับกลุมเปาหมายเปนวงกวางและมีประสิทธิภาพได แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงานและขอบเขตของงานระดับพอใช ถึงระดับด ี

ไดระหวาง 11-20 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด และกลยทุธของการบริหารจัดการสื่อออนไลนแตละชองทางรวมกัน โดยมีการอธิบายท่ีมีความชัดเจนและครอบคลุมพอท่ีจะอธบิายถึงเหตุและผล ทีส่ามารถใชไดจริง ครอบคุลม

กลุมเปาหมายเปนวงกวาง สามารถทำใหบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการดำเนินงานและขอบเขตของงาน ครบถวน ในระดับดีมาก ถึงระดับดีมากท่ีสุด 

 

2. การบริหารจัดการโครงการ 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 20 

ไดคะแนน 0 ไมมีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน Project Timeline ไมมีการการดำหนดผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการท้ังโครงการ และไมมีการกำหนดหนาที่ใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในโครงการ ซึ่งถือวาขอเสนอไม

ครบถวนตามขอกำหนด 

ไดระหวาง 1-25 คะแนน มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน แตไมมีการระบุ Project Timeline ที่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไมสามารถใชไดจริง หรือไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการดำเนินงานของ สพร. และไมมีการการดำหนด

ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งโครงการ และไมมีการกำหนดหนาที่ใหกบับุคลากรท่ีมีสวนรวมในโครงการอยางชัดเจน 

ไดระหวาง 26-50 คะแนน มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน และมีการระบุ Project Timeline ที่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไมสามารถใชไดจริงในบางประเดน็ หรือไมสอดคลองกับวตัถุประสงคการดำเนินงานของ สพร.ในบางประเดน็ 

และไมมีการการดำหนดผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งโครงการ และไมมีการกำหนดหนาท่ีใหกับบุคลากรท่ีมีสวนรวมในโครงการอยางชัดเจน 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันท่ี  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรีเนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนรวมรอยละ 100) 

ไดระหวาง 51 - 75 คะแนน มีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน และมีการระบุ Project Timeline ที่ชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงคการดำเนินงานของ สพร. แตไมมีการการดำหนดผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งโครงการ 

หรือไมมีการกำหนดหนาที่ใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในโครงการอยางชัดเจน โดยละเอียดในระดับพอใช ถึงระดับดี   

ไดระหวาง 76 - 100 คะแนน มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานถูกตองโดยละเอียดครบถวนในระดับด ีถึงระดับดีมากท่ีสุด โดยกรรมการพิจารณาแลววา 

- มีการระบุ Project Timeline ที่ชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงคการดำเนินงานของ สพร.  

- มีการการดำหนดผูรับผิดชอบในการบรหิารจัดการท้ังโครงการ  

- มีการกำหนดหนาท่ีใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในโครงการอยางชัดเจนในแตละขัน้ตอนการดำเนินงานของโครงการ 

3. ประสบการณของบริษัท และทีมงาน 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 15 

 ตัวอยางผลงานของบริษทั หรือทีมงานที่เกี่ยวของ  (50 คะแนน) 

ไดคะแนน 0 ไมเสนอตัวอยางผลงานของบริษัท  

ไดระหวาง 1-5 คะแนน เสนอตัวอยางผลงาน แตไมเกี่ยวของ หรอืไมสามารถเชื่อมโยงกับโครงการ 

ไดระหวาง 6 - 10 คะแนน เสนอตัวอยางผลงานท่ีเกี่ยวของ เปนที่นิยม และเปนประโยชนตอโครงการ 

 ประสบการณ ความพรอมของทีมงาน ในดานบรหิารโครงการและจัดกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวของ  (50 คะแนน) 

ไดคะแนน 0 ไมเสนอประสบการณของทีมงาน 

ไดระหวาง 1-5 คะแนน เสนอประสบการณของทีมงาน แตประสบการณนั้นยังไมสามารถเชื่อมโยงกับโครงการ 

ไดระหวาง 6 - 10 คะแนน เสนอประสบการณของทีมงาน และผลงานนั้นเปนท่ีนิยม เปนท่ียอมรับตอสังคม และเปนประโยชนตอโครงการ 

4. ความพรอมในการเริ่มปฏิบัติงาน 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 10 

 มีความรูเก่ียวกับ สพร. (50 คะแนน) 

ไดคะแนน 0 ไมมีความรูเก่ียวกับ สพร. 

ไดระหวาง 1-25 คะแนน มีความรูเก่ียวกับ สพร. แตยังไมมากพอท่ีจะลงมีปฏิบัติงานได  

ไดระหวาง 26-50 คะแนน มีความรูเก่ียวกับ สพร. และสามารถลงมีปฏิบัติงานไดจริง ทันท ี

 มีความรูเก่ียวกับบริการของ สพร. (50 คะแนน) 

ไดคะแนน 0 ไมมีความรูเก่ียวกับบรกิารของ สพร. 

ไดระหวาง 1-25 คะแนน มีความรูเก่ียวกับบริการ สพร. แตยังไมมากพอทีจ่ะลงมีปฏิบัติงานได  

ไดระหวาง 26-50 คะแนน มีความรูเก่ียวกับบริการ สพร. และสามารถลงมีปฏิบัติงานไดจริง ทันที 

5.แนวทางดำเนินงานอื่น ๆ นอกเหนือจาก TOR ท่ีกำหนด 100 คะแนน น้ำหนักรอยละ 5 

ไดคะแนน 0 บริษัทไมมีการยื่นขอเสนอเพ่ิมเติม 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ        ( นายสกล วัฒนอุดมศิลป   ) ลงนาม.........สกล วัฒนอุดมศิลป...................... วันท่ี  .......5 ส.ค. 65... 

กรรมการ                  ( นางสาวพัชราภา ตรีเนตร ) ลงนาม..........พัชราภา ตรีเนตร.........................            ครั้งที่......1................. 

กรรมการและเลขานกุาร   ( นายศิษฏ รัตนาคม         ) ลงนาม..........ศิษฏ รัตนาคม…...........................  

เกณฑการใหคะแนน รายละเอียดการใหคะแนน (คะแนนรวมรอยละ 100) 

ไดระหวาง 1-50 คะแนน มีการยื่นขอเสนอเพิ่มเติม แตขอเสนอนัน้ไมไดกอประโยชนตอโครงการ  

ไดระหวาง 51-100 คะแนน มีการยื่นขอเสนอเพิ่มเติม และขอเสนอนั้นกอประโยชนเพิ่มเติมตอโครงการ 


