
































ภาคผนวก ก. 
ตารางให้คะแนนงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-GEP#12)  
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน น้ำหนัก 

(รวม 
100) 

ผู้เสนอราคา 

1. ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา                                                    (100 คะแนน) (น้ำหนัก 20)   
       - เชิงคุณภาพ ตามคุณสมบัติตามข้อ 3.12 สามารถแสดงให้เห็นว่ามีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
ให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

15  

       - เชิงประมาณ ตามคุณสมบัติตามข้อ 3.12 มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรในวงเงินไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท 

5  

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับงานจ้างตามขอบเขตการดำเนินงาน                                       (100 คะแนน) (น้ำหนัก 70)   
       - มีเอกสารหลักฐานว่าบัตรโดยสารเครื่องบินสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงชื่อได้ 20  
       - แสดงภาพประกอบรถปรับอากาศท่ีทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.2.4 

10  

       - แสดงรายชื่อที่พัก พร้อมระดับของโรงแรม สถานที่ตั้งและขนาดห้องพัก พร้อมภาพประกอบที่ทำให้ สพร. มั่นใจได้
ว่าจะได้รับบริการเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.3 

10  

- แสดงชื่อร้านอาหารและเมนูอาหารที่ทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการ
ดำเนินงานข้อ 7.4 

10  

       - แสดงให้ สพร. เกิดความมั่นใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียด
ขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.5 

10  

- แสดงแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  ซึ่งมีเงื ่อนไขตามรายละเอียดขอบเขตการ
ดำเนินงานข้อ 7.7 

10  

3. ความสามารถที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน                                                      (100 คะแนน) (น้ำหนัก 5)                                                            
- พิจารณาจากข้อเสนอโปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของ

ประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานโดยต้องมีชื่อสถานที่ และแผนการเดินทางประกอบ ตามรายละเอียดขอบเขต
การดำเนินงานข้อ 7.14  

5  

4. ข้อเสนอเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และอยู่ในขอบเขตของการดำเนินงาน                     (100 คะแนน) (น้ำหนัก 5)                                                            



      - พิจารณาจากข้อเสนอที่น่าสนใจที่เพิ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางศึกษาดูงาน 
เช่น หมอนรองคอ, เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 

5  

รวมน้ำหนัก 100  
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2566 
 

เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการให้คะแนน 
1. ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา (100 คะแนน) (น้ำหนัก 20) 

 สามารถแสดงให้เห็นว่ามีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (100 คะแนน) (น้ำหนัก 15) 
ได้ 80 คะแนน มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเคยนำผู้บริหารระดับสูง เดินทางในวงเงินไม่น้อยกว่า 1.5ล้านบาท 
ได้ 90 คะแนน มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเคยนำผู้บริหารระดับสูง เดินทางในวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท 
ได้ 100 คะแนน มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเคยนำผู้บริหารระดับสูงเดินทาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 

 มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในวงเงินไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท (100 คะแนน) (น้ำหนัก 5) 
ได้ 80 คะแนน มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 1 โครงการ 
ได้ 90 คะแนน มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 2 โครงการ 
ได้ 100 คะแนน มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 3 โครงการ 

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับงานจ้างตามขอบเขตการดำเนินงาน 
 มีเอกสารหลักฐานว่าบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.2.1 และ ข้อ 7.2.2 (100 

คะแนน) (น้ำหนัก 20) 
ได้ 80 คะแนน มีรายละเอียดหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับของสายการบินไทยหรือสายการบินในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star 

Alliance)  
ได้ 100 คะแนน มีรายละเอียดหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับของสายการบินไทยหรือสายการบินในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star 

Alliance) รวมถึงเอกสารอ่ืนๆที่ทำให้สพร.มั่นใจว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบัตรโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของที่ยื่นข้อเสนอ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 แสดงภาพประกอบรถปรับอากาศที่ทำให้ สพร. ม่ันใจได้ว่าจะได้รับบริการที่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการดำเนินงานข้อ 
7.2.4 (100 คะแนน) (น้ำหนัก 10) 

ได้ 80 คะแนน มีภาพประกอบรถปรับอากาศ และแสดงรายละเอียดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามรายละเอียดที่ สพร. กำหนด 



เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการให้คะแนน 
ได้ 100 คะแนน มีภาพประกอบรถปรับอากาศ และแสดงรายละเอียดที่สูงกว่าคุณลักษณะครบถ้วนตามรายละเอียดที่ สพร. กำหนด เช่น เบาะที่นั่งมีช่องสำหรับ

ชาร์จไฟ, Wifi ภายในรถปรับอากาศ เป็นต้น 
 แสดงรายชื่อที่พัก พร้อมระดับของโรงแรม สถานที่ตั้งและขนาดห้องพัก พร้อมภาพประกอบที่ทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการเป็นไปตาม

รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.3 (100 คะแนน) (น้ำหนัก 10) 
ได้ 80 คะแนน เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว และมีคุณลักษณะเทียบเท่ากับที่ สพร. กำหนด  
ได้ 100 คะแนน เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือมีคุณลักษณะดีกว่าที่ สพร. กำหนด  

 แสดงช่ือร้านอาหารและเมนูอาหารที่ทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.4 (100 คะแนน) 
(น้ำหนัก 10) 

ได้ 80 คะแนน มีรายการเมนูอาหารมาแสดงทุกมื้อ และมีข้อมูลที่แสดงว่าเป็นร้านอาหารที่ได้รับการ Review ที่ดีจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น Trip Advisor 
หรือ YELP เป็นต้น 

ได้ 100 คะแนน มีรายการเมนูอาหารมาแสดงทุกมื้อ และมีข้อมูลที่แสดงว่าเป็นร้านอาหารที่ได้รับการ Review ที่ดีจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น Trip Advisor 
หรือ YELP เป็นต้น รวมทั้งมีรายการอาหารมาให้เลือก 

 แสดงให้ สพร. เกิดความม่ันใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.5 (100 
คะแนน) (น้ำหนัก 10) 

 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ตามข้อ 7.5.1 (50 คะแนน) (น้ำหนัก 5) 
ได้ 80 คะแนน มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ 1 คน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 
ได้ 90 คะแนน มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ 1 คน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งมีเอกสารแสดงใบอนุญาตมัคคุเทศก์

ทั่วไป และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
ได้ 100 คะแนน มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ 1 คน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งมีเอกสารแสดงใบอนุญาตมัคคุเทศก์

ทั่วไป และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ตามข้อ 7.5.2 (50 คะแนน) (น้ำหนัก 5) 

ได้ 80 คะแนน มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ 1 คน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 
ได้ 90 คะแนน มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ 1 คน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งมีเอกสารแสดงใบอนุญาตมัคคุเทศก์

ท้องถิ่นและมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
ได้ 100 คะแนน มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ 1 คน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งมีเอกสารแสดงใบอนุญาตมัคคุเทศก์

ท้องถิ่นและมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 แสดงแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  ซึ่งมีเงื่อนไขตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.7 (100 คะแนน) (น้ำหนัก 

10) 
ได้ 80 คะแนน มีแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 



เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการให้คะแนน 
ได้ 90 คะแนน มีแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด มีวงเงินประกันภัยมากกว่า 1,500,000 บาทต่อท่าน 
ได้ 100 คะแนน มีแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ มากกว่าคุณสมบัติที่กำหนดและ มีวงเงินประกันภัยมากกว่า 2,000,000 บาทต่อท่าน 

3. ความสามารถที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน (100 คะแนน) (น้ำหนัก 5) 
 พิจารณาจากข้อเสนอโปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

ศึกษาดูงานโดยต้องมีชื่อสถานที่ และแผนการเดินทางประกอบ ตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.14 (100 คะแนน) (น้ำหนัก 5) 
ได้ 80 คะแนน นำเสนอโปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของประชาชน ตรงตามข้อกำหนด 
ได้ 100 คะแนน นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของประชาชน ตามข้อกำหนด และสอดคล้อง

กับระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของศึกษาดูงาน และมีข้อมูลสรุปประโยชน์จากโปรแกรมนั้น ๆ 
4. ข้อเสนอเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และอยู่ในขอบเขตของการดำเนินงาน (100 คะแนน) (น้ำหนัก 5) 

 พิจารณาจากข้อเสนอที่น่าสนใจที่เพิ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางศึกษาดูงาน เช่น หมอนรองคอ, เครื่องชั่งน้ำหนัก
กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น (100 คะแนน) (น้ำหนัก 5) 

ได้ 0 คะแนน มีข้อเสนอ แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดูงาน 
ได ้100 คะแนน มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดูงาน  

รวม 100 คะแนน  
หมายเหต: สำหรับคะแนนที่กำหนดให้เป็นช่วงคะแนนในแต่ละระดับนัน้ คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณาถึงความครบถ้วนและความชัดเจนของข้อเสนอตามขอบเขตของงาน และเปรียบเทียบ
กับผู้เสนอราคารายอื่น ผู้เสนอราคาที่เขียนได้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดจะได้คะแนนมากท่ีสุดในหัวข้อนั้น ๆ   




