ขอบเขตของงาน (TOR)
จ้างดาเนินงานผลิตและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโทรทั ศน์ และสื่อออนไลน์
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก
ทางน้้า ทางอากาศ และทางราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ให้ครอบคลุม
ทั้งระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการพัฒ นา
การขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค โดยกระทรวงฯ มีวิสัยทัศน์
"พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยั่งยืน" โดยกระทรวงฯ ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ส้าหรับการด้าเนินงาน แบ่งออกเป็น ๔ ประการ ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง
๓) การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
๔) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จากยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้น ส้านักงานปลัดกระทรวงฯ ได้จัดท้าวิสัยทัศน์ คือ เป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย และจัดท้ายุทธศาสตร์เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ๔ ประการ คือ
1) พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ
3) พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
4) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
กระทรวงฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงฯ
ให้ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และส้านักงานปลัดกระทรวง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ โดยการมีระบบการขนส่ง
และจราจรที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง ให้ครอบคลุม
สามารถเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลติสติ กส์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การด้าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกจึงเป็นส้าคัญ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการเผยแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์ข้อ มูล ข่าวสารในทิศ ทางเดีย วกัน ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อ มูล ข่าวสาร
ด้านการคมนาคมขนส่ง ผลการด้าเนินงานและความก้าวหน้าการด้าเนินงานโครงการส้าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมั่นในการด้าเนินการของกระทรวงฯ และให้ความร่วมมือกับการด้าเนินงาน
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ตามโครงการต่าง ๆ ให้ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่กระทรวงฯ และประเทศไทย
กองเผยแพร่แ ละประชาสัม พัน ธ์ ส้านัก งานปลัด กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีห น้า ที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของกระทรวงฯ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงฯ ในภาพรวม รวมทั้งวางแผนและด้าเนินการรณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลงานของกระทรวงฯ จึงจัดท้าโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น
ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ และภารกิจของหน่วยงาน โดยเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ โครงการ/แผนงาน และผลงาน ความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ในภาพรวม
ผ่านช่องทาง การสื่อสารต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิงพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้สาธารณชน สื่อ มวลชน
ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานของกระทรวงฯ ในเชิงรุก โดยบูรณาการในทิศทางเดียวกัน
ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ สามารถสื่อสารกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ โครงการ แผนงานต่าง ๆ และการด้าเนินงาน
ของกระทรวงฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง มีความถูกต้องและรวดเร็ว
๒.๓ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด้าเนินงานของกระทรวงฯ
๒.๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการด้าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
๒.๕ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงฯ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ ประชาชนทั่วไป
๓.๒ ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ให้บริการในทุกสาขาการคมนาคมขนส่ง
๓.๓ สื่อมวลชน
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความเข้าใจในการด้าเนินงานของกระทรวงฯ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทั่วถึง และให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานตามโครงการของกระทรวงฯ
๔.๒ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการด้าเนินงานของกระทรวงฯ
๔.๓ การด้าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ สามารถด้าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก้าหนด
๔.๔ กระทรวงฯ สามารถด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และกระทรวงฯ
๔.๕ กระทรวงฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี
๔.๖ กระทรวงฯ ได้รับทราบข้อมูล การตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการด้าเนินงาน
ของกระทรวงฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
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๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก้ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๕.๖ มีคุณ สมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๕.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๕.๘ ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผลงานประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทั้งหมดของงานจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวนอย่างน้อย
๒ ผลงาน ดังนี้
๑) ผลงานประเภทผลิ ตและออกอากาศสารคดีสั้ น ทางโทรทั ศ น์ และสปอตโทรทั ศ น์
จ้านวนอย่างน้อย ๑ ผลงาน และมีมูลค่างานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ต่อหนึ่งสัญญา
๒) ผลงานประเภทเดียวกับงานที่จ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จ้านวนอย่างน้อย
๑ ผลงาน
ซึ่งจะต้องเป็ นผลงานที่ เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่ วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเชื่อถือ โดยให้แนบหนังสือรับรองผลงาน และ
ส้าเนาสัญญา (หนังสือรับรองผลงานและสัญญาต้องเป็นเรื่องเดียวกัน) และลงชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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มาพร้ อ มกับ การยื่ น เอกสารการประกวดราคา ทั้ งนี้ ส้ านั ก งานปลั ดกระทรวงคมนาคมขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ
๖. เงื่อนไขทั่วไปอื่น
๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าแผนการด้าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์ (Media Plan) เพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งให้ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในวันท้าการ
ถัดไปหลังจากวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าและแนบตัวอย่างสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที
จ้า นวน ๑ ตอน และสปอตประชาสัม พัน ธ์ ความยาวไม่น้อ ยกว่า ๓๐ วิน าที จ้า นวน ๑ ตอน คลิปวิดีโอ
ประชาสัมพันธ์ (Viral Clip) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที จ้านวน ๑ ตอน โดยมีเนื้อหา ประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวข้องกับนโยบาย การด้าเนินงาน โครงการของกระทรวงฯ และผลงานจะต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกับผลงานที่ผลิต
และออกอากาศจริง บันทึกลงในแผ่น DVD จ้านวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งให้ส้านักงานปลัด
กระทรวงคมนาคมในวั น ท้ า การถั ด ไปหลั ง จากวั น ยื่ น ข้ อ เสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
๖.๓ ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าและแนบตัวอย่าง Infographic ขนาด A๔ จ้านวน ๑ ชิ้นงาน
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของกระทรวงฯ หรือการรณรงค์ความปลอดภัย โดยผลงานจะต้องมี
คุณภาพใกล้เคียงกับผลงานที่ผลิตและเผยแพร่จริง บันทึกลงในแผ่น DVD จ้านวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบการ
พิจารณา โดยส่งให้ ส้ านั กงานปลัดกระทรวงคมนาคมในวันท้าการถัดไปหลังจากวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
๗. เงื่อนไขการดาเนินงาน
๗.๑ ผู้รับจ้างจัดท้าแผนการด้าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
(Media Plan) เพื่อ ประกอบการพิจ ารณา โดยส่งให้ส้า นักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในวัน ท้า การถัด ไป
หลังจากวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
๗.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหาทีมงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์ การวางแผน
ใช้สื่อออนไลน์ การผลิตสื่อ เช่น เขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิทยุ - โทรทัศน์ การผลิตคลิป
วีดิโอประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗.๓ ผู้รับจ้างต้องถ่ายท้าสารคดีสั้น สกู๊ปข่าว รายการสนทนา สปอตและคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์
ขึ้นใหม่ โดยใช้ข้อมูลกราฟฟิก เทคนิคการสร้างภาพ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ มีการน้าเสนอที่สร้างสรรค์เหมาะสม
กับเนื้อหา น้าเสนอเนื้อหา เรื่องราว สถานที่ได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน ครบถ้วน เกิดความน่าสนใจของภาพ
หากต้องใช้ฟุตเทจที่ถ่ายหรือท้า ไว้อยู่แล้ว ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้ได้เพพาะกรณีจ้าเป็น
และจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เสนอ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ก่อนทุกครั้ง
๗.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาข้อมูลและเขียนบทสารคดีสั้น สกู๊ปข่าว รายการสนทนา สปอตประชาสัมพันธ์
และคลิปวีดิโอ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ก่อนทุกครั้ง
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๗.๕ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนการออกอากาศหรือการปรับเปลี่ยนผังรายการจากสถานีโทรทัศน์
หรือมีความจ้าเป็น ที่ท้าให้ไม่สามารถเผยแพร่ออกอากาศได้ ผู้รับจ้างต้องจัดท้าหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ทราบ ก่อนวันออกอากาศอย่างน้อย ๗ วัน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับฯ
ก่อนทุกครั้ง และต้องน้ามาเผยแพร่ออกอากาศให้ครบตามจ้านวนครั้งที่ก้าหนด โดยแจ้ง วัน เวลา ที่ออกอากาศ
ให้ทราบก่อนออกอากาศ
๗.๖ ผลงานที่ผู้รับจ้างจัดท้าและผลิตทุกรูปแบบ ให้ถือเป็นลิ ขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งกระทรวงฯ สามารถน้าไปเผยแพร่ซ้าหรือดัดแปลงได้ เพื่อประโยชน์สูงสูงต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
๗.๗ รูปแบบของผลงานที่ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับภารกิจ
แผนงาน โครงการส้าคัญ และผลการด้าเนินงานของกระทรวงฯ ที่สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง
๗.๘ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการร้องเรียน
หรือฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๘. ขอบเขตการดาเนินงาน
๘.๑ การจัดทาแผนการดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผู้รับจ้างจัดท้าแผนการด้าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
(Media Plan) น้าเสนอกระทรวงฯ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยแผนการด้าเนินการ
ต้องเป็นไปตาม TOR
๘.๒ สื่อโทรทัศน์
ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด้าเนินงาน นโยบาย แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่มีค่าความนิยม
ผู้ชมสูง รายละเอียด ดังนี้
๑) ผลิตและออกอากาศสกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จ้านวน ๕ ตอน
ในรายการข่าว รายการคุย ข่าว โดยมีผู้ ด้าเนินรายการ ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ ช่อง ๓ หรือช่อง ๗
จ้านวนตอนละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลาระหว่าง ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. รวมจ้านวน
ออกอากาศ ๕ ครั้ง
๒) ผลิตและออกอากาศรายการสนทนาทางโทรทัศน์ ในรายการข่าว รายการคุยข่าว
หรือรายการสนทนาหรือรายการอื่นใด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ หรือช่อง ๕ หรือช่อง ๗ หรือช่อง ๙
หรือช่องดิจิทัลทีวีที่ได้รับความนิยม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗ - ๑๐ นาที จ้านวน ๒ ครั้ง ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์
ช่วงเวลาระหว่าง ๐๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ต้องเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งวัดจากค่าคะแนน
ของผู้ชม (Rating) โดยมีเอกสารอ้างอิง Rating จากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ้ากัด
(AGB Nielsen Media Research Thailand Ltd.) โดยแนบหลักฐานมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ
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๘.๓ สื่อสังคมออนไลน์
ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การด้าเนินงานนโยบาย
แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ เช่น Youtube และ Twitter
Facebook รวมทั้งสื่อออนไลน์อื่น ๆ ตามที่ ผู้ว่าจ้างก้าหนด รายละเอียด ดังนี้
- ผลิ ตวี ดิ ทั ศน์ ความยาวไม่ น้ อยกว่ า ๑ นาที จ้ านวน ๑๐ ตอน และเผยแพร่ ผ่ า นทาง
Youtube channel ของกระทรวง (MOT Channel) รวมทั้งแชร์วีดิทัศน์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อตอน
- ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที จ้านวน ๑ ตอน และเผยแพร่
ผ่านทาง Youtube channel ของกระทรวง (MOT Channel) รวมทั้งแชร์สปอตบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง
- ด้าเนินการผลิตคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ประเภท (Viral Clip) ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน
นโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕ คลิป โดยเผยแพร่ผ่านทาง Youtube
channel ของกระทรวง (MOT Channel) รวมทั้งบริหารจัดการช่องทาง Youtube channel ของกระทรวง ฯ
ให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม รวมทั้งแชร์คลิปวิดิโอไปยังสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook Twitter
Line เป็นต้น โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อคลิป
- ด้าเนินการออกแบบและจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infographic จ้านวนไม่น้อยกว่า
๒๔ ชิ้นงาน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook
Twitter Instagram ที่ได้รับความนิยม
- ด้าเนินการ Tweet ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ใน Twitter ของกระทรวงฯ
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ผลิตและเผยแพร่ข่าวและข้อมูลของกระทรวงฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งบนแพลตฟอร์ม
Mobile Application ได้แก่ Line Today รวมจ้านวนทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า
๕๐,๐๐๐ ครั้ง (Impression)
- บริหารและจัดการ Facebook โดยจัดท้าและดูแล Facebook Fanpage ของกระทรวงฯ
รวมทั้งมี Admin ตลอดระยะเวลาโครงการ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมใน Facebook ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง
และจั ดหาของรางวัลส้ าหรั บกิ จกรรมอย่ างเหมาะสม จ้ านวนไม่ น้ อยกว่า ๑๐๐ ชิ้ น เพื่ อ กระตุ้ น ยอดจ้ านวน
ผู้ติดตามให้เพิ่มขึ้น
- ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต
โดยเน้นตรวจสอบข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม และส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระทรวงฯ พร้อมรายงาน
ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเร็ว และประสานตรวจสอบข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนวทาง
การด้าเนินการจัดการข่าวดังกล่าวโดยเร็ว
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๘.๔ สื่อกิจกรรม
๘.๔.๑ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างความสัมพัน ธ์อัน ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน จ้านวนไม่น้อยว่า ๑ ครั้ง ในกรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และสื่อมวลชน
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าอาหาร สถานที่ ของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.๔.๒ จั ดกิจกรรมสื่ อ มวลชนสั ญ จร เพื่อศึกษาดูงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาคที่มีโครงการส้าคัญของกระทรวงฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และสื่อมวลชน
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง ของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.๔.๓ จัด กิจ กรรม Media Training การบริห ารจัด การสื่อ ดิจิทัล ให้แ ก่เจ้า หน้า ที่
กระทรวงฯ และหรือผู้เกี่ยวข้อง จ้านวน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยมีวิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อสมัยใหม่ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า ๕ คน
หรือตามความเหมาะสม ประกอบด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดตลอดการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าสถานที่อบรม (ถ้ามี)
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.๕ การประเมินผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้าเนินการประเมินผลการด้าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และจัดท้ารายงานเพื่อน้าไปสู่
แนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในอนาคต
๙. การส่งมอบงานและเงื่อนไขการเบิกเงินค่าจ้าง
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ๒ งวด ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และก้าหนด การจ่ายเงินเป็นงวด ๆ โดยแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องด้าเนินการ ดังนี้
งวดที่ ๑ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด้าเนินการและส่งมอบงาน
ให้ แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ ว
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) แผนการด้าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (Media Plan)
๒) ผลิตและออกอากาศสกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จ้านวน ๒ ตอน
ในรายการข่าว รายการคุยข่าว โดยมีผู้ด้าเนินรายการเกริ่นเข้าเนื้อหา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓
หรือช่อง ๗ จ้านวนตอนละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลาระหว่าง ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
รวมจ้านวนออกอากาศ ๒ ครั้ง
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๓) ผลิตและออกอากาศรายการสนทนาทางโทรทัศน์ ในรายการข่าว รายการคุยข่าว หรือรายการ
สนทนาหรือรายการอื่นใด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ หรือช่อง ๕ หรือช่อง ๗ หรือช่อง ๙ หรือช่อง
ดิจิทัลทีวีที่ได้รับความนิยม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗ - ๑๐ นาที จ้านวน ๑ ครั้ง ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลา
ระหว่าง ๐๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
๔) ส่งมอบแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุและปก ๔ สี ที่บันทึกไฟล์ต้นพบับ สกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จ้านวน ๒ ตอน รายการสนทนาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๗ - ๑๐ นาที
จ้านวน ๑ ตอน จ้านวนอย่างละ ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๒ แผ่น
๕) ส่งมอบแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุและปก ๔ สี ที่บันทึกไฟล์ออกอากาศ สกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์
รายการสนทนาทางโทรทัศน์ โดยเริ่มบันทึกก่อนการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที และหลังการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า
๓๐ วินาที จ้านวนอย่างละ ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๒ แผ่น
๖) ส่งเอกสาร/หนังสือยืนยันการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือบริษัทผู้ผลิตรายการ
๗) ผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที จ้านวน ๕ ตอน ผ่านทาง Youtube
channel ของกระทรวง (MOT Channel) รวมทั้ง แชร์วีดิทัศ น์บ นสื่อ สัง คมออนไลน์ที่ไ ด้รับ ความนิย ม
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อตอน
๘) ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่ า ๓๐ วินาที จ้านวน ๑ ตอน
ผ่านทาง Youtube channel ของกระทรวง (MOT Channel) รวมทั้งแชร์สปอตบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง
๙) ผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ประเภท (Viral Clip) ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน
นโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ คลิป ผ่านทาง Youtube channel
ของกระทรวง (MOT Channel) โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อคลิป
๑๐) ส่งมอบแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุและปก ๔ สี ที่บันทึกไฟล์ต้นพบับ วีดิทัศน์ จ้านวน ๕ ตอน
สปอตประชาสัมพันธ์ จ้านวน ๑ ตอน และคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ประเภท (Viral Clip) จ้านวน ๒ ตอน
จ้านวนอย่างละ ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๓ แผ่น
๑๑) จั ดท้ าและเผยแพร่ Infographic จ้านวนไม่ น้ อยกว่า ๑๒ ชิ้น งาน และจะต้ องจับ ภาพ
(Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน
๑๒) ด้าเนินการ Tweet ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ใน Twitter ของกระทรวงฯ
ไม่น้อยกว่า ๙๐ ครั้ง และจะต้องจับภาพ (Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน
๑๓) จัดกิจกรรม Media Training การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้ าที่กระทรวงฯ
และหรือ ผู้เ กี่ย วข้อ ง จ้า นวน ๑ ครั้ง ครั้ง ละไม่น้อ ยกว่า ๕ ชั่ว โมง โดยมีวิท ยากรเป็น ผู้มีป ระสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อสมัยใหม่ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า ๕ คน
หรือตามความเหมาะสม และส่งมอบรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ จ้านวน ๑ เล่ม
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๑๔) ผลิตและเผยแพร่ข่าวและข้อมูลของกระทรวงฯ บนแพลตฟอร์ม Mobile Application
ได้แก่ Line Today รวมจ้านวนทั้งสิ้น ๗ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง (Impression)
และจะต้องจับภาพ (Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน พร้อมเอกสารยืนยันการด้าเนินการที่น่าเชือถือ
๑๕) จัดท้าและดูแล Facebook Fanpage ของกระทรวงฯ และจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ใน Facebook ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง รวมทั้งจัดหาของรางวัลส้าหรับกิจกรรมอย่างเหมาะสม จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชิ้น
และจะต้องจับภาพ (Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน
๑๖) จัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน จ้านวนไม่น้อยว่า ๑ ครั้ง ในกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และสื่อมวลชน แล้วเสร็จ
และส่งมอบรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ จ้านวน ๑ เล่ม
งวดที่ ๒ จ่ า ยค่ า จ้ า งร้ อ ยละ ๕๐ ของค่ า จ้ า งทั้ ง หมด เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด้ า เนิ น การและ
ส่ งมอบงานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๘๐ วัน นั บ ถั ด จากวัน ลงนามในสั ญ ญา และคณะกรรมการตรวจรั บ ฯ
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ผลิตและออกอากาศสกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จ้านวน ๓ ตอน
ในรายการข่าว รายการคุยข่าว โดยมีผู้ด้าเนินรายการเกริ่นเข้าเนื้อหา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓
หรือช่อง ๗ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลาระหว่าง ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. รวมจ้านวน
ออกอากาศ ๓ ครั้ง
๒) ผลิตและออกอากาศรายการสนทนาทางโทรทัศน์ ในรายการข่าว รายการคุยข่าว หรือรายการ
สนทนาหรือรายการอื่นใด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ หรือช่อง ๕ หรือช่อง ๗ หรือช่อง ๙ หรือช่อง
ดิจิทัลทีวีที่ได้รับความนิยม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗ - ๑๐ นาที จ้านวน ๑ ครั้ง ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลา
ระหว่าง ๐๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
๓) ส่งมอบแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุและปก ๔ สี ที่บันทึกไฟล์ต้นพบับ สกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จ้านวน ๓ ตอน รายการสนทนาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๗ - ๑๐ นาที
จ้านวน ๑ ตอน จ้านวนอย่างละ ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๒ แผ่น
๔) ส่งมอบแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุและปก ๔ สี ที่บันทึกไฟล์ออกอากาศ สกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์
รายการสนทนาทางโทรทัศน์ โดยเริ่มบันทึกก่อนการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที และหลังการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า
๓๐ วินาที จ้านวนอย่างละ ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๒ แผ่น
๕) ส่งเอกสาร/หนังสือยืนยันการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หรือบริษัทผู้ผลิตรายการ
๖) ผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที จ้านวน ๕ ตอน ผ่านทาง Youtube
channel ของกระทรวงฯ (MOT Channel) รวมทั้งแชร์วีดิทัศ น์บ นสื่อ สัง คมออนไลน์ที่ได้รับ ความนิย ม
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อตอน
๗) ผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ประเภท (Viral Clip) ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน
นโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คลิป ผ่านทาง Youtube channel
ของกระทรวง (MOT Channel) โดยมียอดการเข้าชมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อคลิป
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๘) ส่งมอบแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุและปก ๔ สี ที่บันทึกไฟล์ต้นพบับ วีดิทัศน์ จ้านวน ๕ ตอน
และคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ประเภท (Viral Clip) จ้านวน ๓ ตอน จ้านวนอย่างละ ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๒ แผ่น
๙) จั ดท้ าและเผยแพร่ Infographic จ้ านวนไม่ น้ อยกว่ า ๑๒ ชิ้ น งาน และจะต้ อ งจั บ ภาพ
(Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน
๑๐) ด้าเนินการ Tweet ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ใน Twitter ของกระทรวงฯ
ไม่น้อยกว่า ๙๐ ครั้ง และจะต้องจับภาพ (Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน
๑๑) จัดกิจกรรม Media Training การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ
และหรือ ผู้เ กี่ย วข้อ ง จ้า นวน ๑ ครั้ง ครั้ง ละไม่น้อ ยกว่า ๕ ชั่ว โมง โดยมีวิท ยากรเป็น ผู้มีป ระสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อสมัยใหม่ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า ๕ คน
หรือตามความเหมาะสม และส่งมอบรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ จ้านวน ๑ เล่ม
๑๒) ผลิตและเผยแพร่ข่าวและข้อมูลของกระทรวงฯ บนแพลตฟอร์ม Mobile Application
ได้แก่ Line Today รวมจ้านวนทั้งสิ้น ๘ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครัง้ (Impression)
และจะต้องจับภาพ (Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน พร้อมเอกสารยืนยันการด้าเนินการที่น่าเชือถือ
๑๓) จัดท้าและดูแล Facebook Fanpage ของกระทรวงฯ และจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ใน Facebook ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง รวมทั้งจัดหาของรางวัลส้าหรับกิจกรรมอย่างเหมาะสม จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชิน้
และจะต้องจับภาพ (Capture) ลงบนกระดาษ A๔ เพื่อส่งมอบงาน
๑๔) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อศึกษาดูงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาคที่มีโครงการส้าคัญของกระทรวงฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และสื่อมวลชน แล้วเสร็จ และส่งมอบ
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ จ้านวน ๑ เล่ม
๑๕) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายงานสรุปผลการประเมินผลการด้าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
จ้านวน ๑ เล่ม และบันทึกไฟล์รายงานฯ ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุและปก ๔ สี จ้านวน ๑ แผ่น
๑๖) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ เอ็กเทอนอล ฮาร์ดดิสก์ (External Harddisk) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๓ เทราไบท์ (TB) บรรจุ Infographic ที่ด้าเนินการผลิตตลอดระยะเวลาโครงการ ในรูปแบบไฟล์นามสกุล
.PDF, .JPEG และ .AI หรือไฟล์นามสกุลที่สามารถแก้ไขได้ ภาพนิ่งการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรม
ผู้บริหารพบสื่อมวลชน และภาพเคลื่อนไหว (วีดิโอ) ที่ถ่ายท้าใหม่ในการผลิตสื่อโทรทัศน์ ก่อนตัดต่อ (Footage)
ต้นพบับวีดิทัศน์ทั้งหมดที่ตัดต่อแล้วก่อนออกอากาศ (Master Edit) ในรูปแบบ Digital File ที่มีความละเอียดสูง (HD)
จ้านวน ๑ ชุด
๙. งบประมาณ
จ้างด้าเนิ นงานผลิ ตและเผยแพร่สื่อประชาสั มพันธ์ในรูปแบบสื่ อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก ของกระทรวงคมนาคม โดยใช้ เงิ น งบประมาณรายจ่ ายประจ้ า ปี ๒๕๖๓
งบรายจ่ายอื่น ภายในวงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
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๑๐. ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลาจ้ างด้ าเนิ น งานผลิ ต และเผยแพร่สื่ อประชาสั ม พั นธ์ในรูป แบบสื่ อ โทรทัศ น์และ
สื่อออนไลน์ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยใช้ระยะเวลา
รวม ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์
ในกรณีที่ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีความจ้าเป็น ไม่อาจท้าสัญญาตามที่ได้เจรจา
ตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง หรือมีเหตุจ้าเป็นอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการดังกล่าวได้ หรือไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท้าการจัดจ้าง
นั้นต่อไปได้ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการว่าจ้างครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
๑๒. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างที่ระบุไว้ในแต่ละงวดการจ่ายเงิน นับถัดจาก
วันครบก้าหนดการส่งมอบงานในแต่ละงวด จนถึงวันที่ส่งมอบงานในงวดนั้นๆ ครบถ้วนถูกต้อง หรือตั้งแต่วันที่
ผู้ว่าจ้างขยายให้ จนถึงวันที่ส่งมอบงานในงวดนั้น ๆ ครบถ้วนถูกต้อง
๑๓. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๑๓.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้งนี้ ส้ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณา
จากราคารวม
๑๓.๒ ในการพิจ ารณาผู้ช นะการยื่น ข้อ เสนอ ส่ว นราชการจะใช้ห ลัก เกณฑ์ก ารประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้
(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
รายการ
คะแนน
๑. แนวคิดหลัก กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และแผนการดาเนินงาน
๒๕
๑.๑ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักของงาน (๕ คะแนน)
๑.๒ แผนการด้าเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (Media Plan)
(๑๐ คะแนน)
๑.๓ ความชัดเจนของแนวคิดและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (๑๐ คะแนน)
โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนวคิด และการด้าเนินการของช่องทางการสื่อสารตามข้อก้าหนดการจ้าง
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๒. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา
๔๐
๒.๑ ตัวอย่างสารคดีสั้นโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จ้านวน ๑ ตอน (๑๐ คะแนน)
๒.๒ ตัวอย่างสปอตโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที จ้านวน ๑ ตอน (๑๐ คะแนน)
๒.๓ ตัวอย่าง Infographic จ้านวน ๑ ชิ้นงาน (๑๐ คะแนน)
๒.๔ ตัวอย่างคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ (Viral Clip) (๑๐ คะแนน)
โดยพิจารณาจากข้อมูล เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบและวิธีการน้าเสนอ ความน่าสนใจ
สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน
๓. ประสิทธิภาพการเผยแพร่ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
๒๕
๓.๑ ค่าความนิย มของผู้ช ม (Rating) ของสถานีโ ทรทัศ น์ห รือรายการ โดยพิจารณาจาก
ค่า ความนิย ม (Rating) ย้ อ นหลั ง ไม่เ กิน ๑ เดือน ก่อ นวัน ยื่นข้อ เสนอ และมีเ อกสารอ้างอิง
หลักฐานค่าคะแนนความนิยมของรายการหรือสถานีโทรทัศน์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ (๑๐ คะแนน)
๓.๒ กลยุทธ์และแผนการจัดกิจกรรมใน Facebook ของกระทรวงฯ ส้าหรับสร้างการมีส่วนร่วม
ให้ได้ตามเป้าหมาย (๕ คะแนน)
๓.๔ การเลือกใช้สื่อออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (๑๐ คะแนน)
๔. ความพร้อมขององค์กรในการด้าเนินงาน ประวัติ ผลงานประสบการณ์ ทีมงาน
๑๐
๔.๑ ประวัติ ผลงาน ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน (๕ คะแนน)
๔.๒ ประวัติและผลงานของบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) (๕ คะแนน)
รวม
๑๐๐
โดยก้าหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดในข้อ (๑) และ (๒) เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ และผู้ชนะการเสนอราคาต้องได้คะแนน
ในข้อ (๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีสิ ทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ ยื่ น ข้อเสนอที่ยื่ น หลั ก ฐานข้อเสนอไม่ ถูกต้อ ง ไม่ ครบถ้ว น หรือเสนอรายละเอี ยดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ทีก่ ้าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ เว้นแต่ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเท่านั้น
-------------------------------------------------------------

