
  
 

 
 

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
ซื้อ/จ้าง/เช่า  บริการบ ารุงรักษาเว็บไซต์เพื่อนภาคี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
โดยส านักส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
   
 
1. ความเป็นมา  
 พัฒนาเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์และแฟนเพจ “เพ่ือนภาคี” ให้เป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลภาคีเครือข่าย

โดยน าเสนอเนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เพ่ิมการเข้าถึงการรับรู้ถึงการ
ท างานของส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี 

2. วัตถุประสงค์ 
 ต่ออายุระบบบริการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ ช่องทาง "เพื่อนภาคี" และพัฒนาระบบสื่อสารเพจ "เพื่อนภาคี" 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป  ภาคีเครือข่าย องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. คุณสมบัติของผู้เสนองาน 
 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็น  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุ หรือรับจ้าง งานที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
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4.11 ต้องการให้ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานหรือไม ่ 
 ต้องการ  ไม่ต้องการ 

4.12 **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้างหรือไม่  
 ต้องการ จ านวน    1     ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า  500,000           บาท 

     จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จ 
  เรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน  2  ปี นับตั้งแต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงาน 
  ที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่ส านักพัฒนาภาคี
สัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สภส. เชื่อถือ 
 ไม่ต้องการ 

4.13 **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคา
ซ้ือ/จ้างหรือไม่  
 ต้องการ จ านวน        ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า            บาท 
จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จ
เรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน      ปี นับตั้งแต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็น
ผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเชื่อถือ 
 ไม่ต้องการ 

4.14 ต้องการก าหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวอย่างเอกสารก าหนดหรือไม่  
 ต้องการ  ไม่ต้องการ  
ผู้มีประสบการณ์ สามารถสร้างคอนเทนต์เพ่ืองานสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถออกแบบ
งานอินโฟกราฟฟิก หรือแอนนิเมชั่น หรือภาพกิฟท์ และการจัดการระบบหลังบ้านของงานเว็บไซต์
และแฟนเพจ  โดยผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารผลงาน หรือสัญญาจ้าง ที่แสดงให้เห็นประสบการณ์
ท างานตามรายละเอียดข้างต้น 

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้าง 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

5.1  ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการเว็บไซต์และแฟนเพจ “เพื่อนภาคี” เป็นระยะเวลา 365 วัน 
รายละเอียด ประกอบด้วย 
5.1.1 ดูแลจัดการระบบหลังบ้านเว็บไซต์เพ่ือนภาคี (ปัจจุบันใช้ชื่อ domain ://thaihealth-
partnership.com/ ) และจัดการโฮสติ้ง (Hosting) ให้กลับสู่หน้าต่าง Hosting 
https://thaihealth.or.th/partnership เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีความปลอดภัย 
5.1.2 ย้าย server จากเดิมมาไว้ในเครื่องที่ สสส.จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งดูแล server ให้พร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอตลอดระยะเวลา 365 วัน รวมถึงการ back up ข้อมูลอย่างน้อย 7 วัน (วันละ 1 copy) 
5.1.3 ปรับปรุงหน้าการสมัครสมาชิกให้ผ่านระบบ Webportal ของสสส.(Single Sign On) 
รวมทั้ง Migrate ข้อมูลสมาชิกเดิม 
5.1.4 ปรับปรุง และแก้ไขเพ่ิมเติม ระบบโปรแกรมเว็บไซต์  รายละเอียด 
- ปรับหน้า feature หน้าหลัก ให้เป็นไปตามแบบ site map ที่ผู้ว่างจ้างก าหนด 
โดยให้ใช้งานได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS และ Android  คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต  
- ปรับ/แก้ไขเนื้อหาตาม content ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
- เพ่ิมเติม Feature ใช้งานใหม่ ในส่วนของหน้าแสดงฐานข้อมูลภาคีท้ัง 4 ภาคโดยใช้ข้อมูลเชื่อมต่อ 
จากระบบภายในของ สสส.  
5.1.5 ปรับปรุงแก้ไขการเขียนโค้ดโปรแกรม html งานออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เพ่ือนภาคี 
ตลอดระยะเวลา 365 วัน 

file://servfile/SectionDrive/Section_Partnership/rawit/Downloads/:/thaihealth-partnership.com/
file://servfile/SectionDrive/Section_Partnership/rawit/Downloads/:/thaihealth-partnership.com/
https://thaihealth.or.th/partnership
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5.1.6 ดูแลจัดการระบบแอดมินแฟนเพจ  www.facebook/เพ่ือนภาคี โดยบริหารจัดการแก้ไข  
และบ ารุงรักษาระบบ CMS ระบบหลังบ้านของ facebook และบริหารจัดการการเข้าถึงเพจเพื่อนภาค ี
5.2 งานเนื้อหาคอนเทนต์ รายละเอียด ดังนี้ 

5.2.1 ผลิตเนื้อหาคอนเทนต์พร้อมออกแบบรูปภาพกราฟฟิกและอัพเดทข้อมูล  
 ลงเว็บไซต์เพ่ือนภาคี ตลอดระยะเวลา 365  วัน 

5.2.2 ผลิตเนื้อหาและออกแบบรูปภาพกราฟฟิกเพ่ือประกอบคอนเทนต์  
 ลงแฟนเพจเพ่ือนภาคี ไม่น้อยกว่า 60 ชิ้นงานตลอดระยะเวลา 365 วัน 
5.2.3 Admin Update Web ดูแลบริหารตอบค าถามเฟสบุ๊คและค้นข้อมูล 
ประสานงานเว็บไซต์ตลอดระยะเวลา 365 วัน 

5.2.3 ผลิตเนื้อหาข่าวพร้อมประชาสัมพันธ์พร้อมน าเสนอในรูปแบบอินโฟ/กราฟฟิก 
เพ่ือประกอบคอนเทนต์  และอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์เพ่ือนภาคี และแฟนเพจเพ่ือนภาค ี
ตลอดระยะเวลา 365  วัน 
5.3 งานเทคนิคการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด ดังนี้ 
5.3.1 บริหารจัดการคอนเทนต์ไปยังช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในเว็บและแฟนเพจ  
ตลอดระยะเวลา 365 วัน 
5.4 ระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ จะให้บริการด าเนินการแก้ไขปัญหาหลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน 
โดยจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการโดยมี  รายละเอียดดังนี้ 

ระดับของปัญหา การรับแจ้งปัญหา ระยะเวลาการตอบรับ
ปัญหา 

ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 

เร่งด่วนมาก  
(รุนแรงระดับท ำให้เกิดผลกระทบ
กับกำรใช้งำนระบบ/ธุรกิจ) 

24 ชั่วโมง  
ทุกวัน 

ติดต่อกลับโดยเจ้ำหนำ้ที่
ที่สำมำรถดูแลระบบได้
ทันที  

ภำยใน 1 ชั่วโมง  
หลังจำกได้รับกำรแจ้งปัญหำ 

เร่งด่วน 
(รุนแรงปำนกลำง ระบบ/ธุรกิจ ไม่
สำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้ กำร
ใช้งำนไม่มีประสิทธิภำพ) 

24 ชั่วโมง 
ทุกวัน 

ภำยใน 30 นำที  ภำยใน 6 ชั่วโมง  
หลังจำกได้รับกำรแจ้งปัญหำ 

ไม่เร่งด่วน 
(มีควำมรุนแรงน้อย ระบบ/ธุรกิจ
ยังด ำเนินงำนต่อไปได้ แต่มีควำม
จ ำเป็นต้องแก้ไข) 

ตำมเวลำปฏบิัติกำร 
หรือ จันทร์ – เสำร ์
08.00 – 17.30 น. 

 ภำยใน 2 ชั่วโมง ภำยใน 2 วันท ำกำร 
หลังจำกได้รับกำรแจ้งปัญหำ 
 

ระบบเกิดควำมผิดพลำดทั่วไป  
(มีผลกระทบกบักำรใช้งำนทั่วไป
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ/ธุรกิจ
โดยภำพรวม) 

ตำมเวลำปฏบิัติกำร 
หรือ จันทร์ – เสำร ์
08.30 – 17.30 น. 

ภำยใน 3 ชั่วโมง ภำยใน 5 วันท ำกำร 
หลังจำกได้รับกำรแจ้งปัญหำ 

 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงานภายใน 365 วัน  

 นับถัดจากวันทีล่งนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญา  
 นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน  นับถัดจากวันที ่     
 นับตั้งแตว่ันที ่  ถึงวันที่         

7. การส่งมอบงาน และงวดงานงวดเงิน 

http://www.facebook/เพื่อนภาคี%20โดยบริหารจัดการ
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  (1) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยคงที่ ไม่จ ากัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในสัญญา 

 (2) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยไม่คงท่ี ไม่จ ากัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในสัญญา  

 (3) แบ่งการส่งมอบ และแบ่งการช าระเงิน ออกเป็นงวด จ านวน…4..งวด โดยให้น าส่งในรูปแบบเล่ม
เอกสาร จ านวน 1 ชุด และส่งเป็นเอกสารไฟล์ บันทึกลงอุปกรณ์จัดเกบ็ เช่น Thumb drive, CD, DVD 
เป็น .PDF ไฟล์   ตามรายการ ดังนี้ 

งวดที่ งาน/พัสดุ ที่ต้องส่งมอบ จ านวน หน่วยนับ 
ส่งมอบ 
ภายใน  
(วัน) 

งวดเงิน 

1 รายงานสรุป ตามรายละเอียดและคุณลักษณะงาน 
ข้อ 5.1 ทั้งหมด 
- รายงานจัดการระบบหลังบ้านเว็บไซต์เพ่ือนภาคี 
(ปัจจุบันใช้ชื่อ domain ://thaihealth-
partnership.com/ ) และจัดการโฮสติ้ง 
(Hosting) ให้กลับสู่หน้าต่าง Hosting 
https://thaihealth.or.th/partnership  
- รายงานเรื่องย้าย server จากเดิมมาไว้ในเครื่องที่ 
สสส.จัดเตรียมไว้ให้  พร้อมทั้ งดูแล server ให้
พร้อมใช้งาน 
- ส่งมอบแผนปรับปรุงหน้าการสมัครสมาชิกให้ผ่าน
ระบบ Webportal ของสสส.(Single Sign On) 
รวมทั้ง Migrate ข้อมูลสมาชิกเดิม 
- ส่งมอบแผนปรับปรุง และแก้ไขระบบโปรแกรม
เว็บไซต์ งานปรับหน้า feature หน้าหลัก site 
map ตามก าหนด 
ตามรายละเอียดงานข้อ 5.1  

1 งาน 30 วัน  
นับจากวัน
ลงนามใน
สัญญา  

30% 

2 รายงานสรุป ตามรายละเอียดและคุณลักษณะงาน 
- รายงานข้อมูลการ back up ข้อมูลอย่างน้อย 7 
เป็นภาพรวมของระยะเวลาด าเนินงาน ตาม
รายละเอียดข้อ 5.1.2 
-รายงานการแสดงการใช้งานเว็บไซต์บน
โทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS และ Android  
คอมพิวเตอร์ และแทบเล็ต เป็นภาพรวมตามการ
ใช้งาน  
- งานคอนเทนต์ตลอดเดือนที่  1-3 ที่ได้ท าการ
พัฒนาและบริหารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ “เพ่ือนภาคี”  

- รายงานผลการด าเนินการ ค่าสถิติ เทคนิคทาง
การตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

- รายงาน สถิติการเขาชม/ใช้ของเว็บไซต์ 
www.thaihealth.or.th/partnership  

1 งาน 120 วัน  
นับจากวัน
ลงนามใน
สัญญา  

20% 

file://servfile/SectionDrive/Section_Partnership/rawit/Downloads/:/thaihealth-partnership.com/
file://servfile/SectionDrive/Section_Partnership/rawit/Downloads/:/thaihealth-partnership.com/
https://thaihealth.or.th/partnership
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- งานคอนเทนต์ตลอดเดือนที่ 4-7 ที่ได้ท าการ 
พัฒนาและบริหารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ “เพ่ือนภาคี”  

- รายงานผลการด าเนินการ ค่าสถิติ เทคนิคทาง
การตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

- รายงาน สถิติการเขาชม/ใช้ของเว็บไซต์ 
www.thaihealth.or.th/partnership 

3 รายงานสรุป ตามรายละเอียดและคุณลักษณะงาน 
- รายงานข้อมูลการ back up ข้อมูลอย่างน้อย 7 
เป็นภาพรวมของระยะเวลาด าเนินงาน ตาม
รายละเอียดข้อ 5.1.2 
-รายงานการแสดงการใช้งานเว็บไซต์บน
โทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS และ Android  
คอมพิวเตอร์ และแทบเล็ต เป็นภาพรวมตามการ
ใช้งาน  
- งานคอนเทนต์ตลอดเดือนที่ 8-11 ที่ได้ท าการ 
พัฒนาและบริหารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ “เพ่ือนภาคี”  

- รายงานผลการด าเนินการ ค่าสถิติ เทคนิคทาง
การตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

- รายงาน สถิติการเขาชม/ใช้ของเว็บไซต์ 
www.thaihealth.or.th/partnership 

1 งาน 240 วัน  
นับจากวัน
ลงนามใน
สัญญา  

30% 

4 รายงานสรุป ตามรายละเอียดและคุณลักษณะงาน 
- งานคอนเทนต์ตลอดเดือนที่ 12 ที่ได้ท าการ 
พัฒนาและบริหารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ “เพ่ือนภาคี”  
- สรุปชิ้นงานคอนเทนต์ที่ผลิตตลอดเดือน 1-12 

- รายงานผลการด าเนินการ ค่าสถิติ เทคนิคทาง
การตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตลอด 365 วัน 

- รายงาน สถิติการเขาชม/ใช้ของเว็บไซต์ ตลอด 
365 วัน www.thaihealth.or.th/partnership 

- รายงานข้อมูลการ back up ข้อมูลอย่างน้อย 7 
เป็นภาพรวมของระยะเวลาด าเนินงาน ตาม
รายละเอียดข้อ 5.1.2 

- ส่งมอบชื่อเข้าใช่งาน และรหัสผ่านการใช้งานหลัง
บ้านทัง้หมด ได้แก่ เว็บไซต์ และเพจเพ่ือนภาคี 

- ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการทั้งหมดใน
รปูแบบไฟล์ แยกออกจากเอกสารส่งมอบงานอ่ืนๆ  

1 งาน 365 วัน  
นับจากวัน
ลงนามใน
สัญญา  

20% 

8. ต้องการระบุสถานที่ให้ผู้รับจ้างด าเนินงานหรือไม่ 
  ไม่ระบุ     ระบุสถานที ่          
9. สถานที่ส่งมอบพัสดุ 

http://www.thaihealth.or.th/partnership
http://www.thaihealth.or.th/partnership
http://www.thaihealth.or.th/partnership
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  ฝ่าย/ส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  ชั้น  B1   อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8  
 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
 ที่อยู่อื่น โปรดระบุ           

10. **การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  มี  ไม่มี 
11. การหักเงินประกันผลงาน (ยกเว้นการจ้างท่ีปรึกษาต้องหักเงินประกันผลงานทุกงวด)  
  มี  ไม่มี 
12. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 (1) ระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า        ปี       เดือน           วัน นับถัดจาก

วันที่ได้รับมอบพัสดุ 
(2) ระยะเวลาให้แก้ไข ซ่อมแซมให้ดีดังเดิมภายใน       วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

13. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับงานนี้จ านวน     1,000,000.00         บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
14. ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  บาท รายละเอียดการค านวณราคากลางตามเอกสารแนบ 
15. **หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  (1)  ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด 

 (2)  ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า           
     80        คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา น ้าหนัก 
คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

1. ราคาที่เสนอ     20  
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ที่เปน็ประโยชน์กับส านักงาน    80  

 2.1 งานสร้างสรรค์คอนเทนต์รูปแบบต่างๆ (Content Create) 50  
 2.2  การออกแบบการจัดเก็บข้อมลู และการส่งต่อช่องทางสื่อสารอื่นๆ 20  
 2.3  ผลงานท่ีผ่านมา 10  

รวมคะแนน 100 100 
16. การวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 กรณีงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 

 ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ 
 ไม่ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ 

17. **วิธีการขอรับเอกสาร  
  จ าหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดละ  บาท 

 ให้เอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
18. ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อ/จ้าง หรือระยะเวลาการเชิญชวนให้เสนอราคา 
 วงเงินงบประมาณ 

ในการขอซื้อ/จ้าง 
ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารการซื้อ/จ้าง 

เกิน 5 แสนบาท  
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

  5 วันท าการ 
  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 5 วันท าการ  ระบุจ านวน          วันท าการ 

เกิน 5 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 10 วันท าการ 
  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 10 วันท าการ  ระบุจ านวน          วันท าการ 

เกิน 10 ล้านบาท   12 วันท าการ 
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แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท   ต้องการเผยแพร่มากกว่า 12 วันท าการ  ระบุจ านวน          วันท าการ 
เกิน 50 ล้านบาท ขึ้นไป  20 วันท าการ 

  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 20 วันท าการ  ระบุจ านวน          วันท าการ 
19. วิธีการเสนอราคา 
  แบบทั่วไป (เสนอราคาพร้อมข้อเสนอเทคนิคพร้อมกัน) พิจารณาเทคนิคและราคาพร้อมกัน 

 แบบ 2 ซอง (เสนอราคา และข้อเสนอเทคนิค แยกซองกัน) พิจารณาเทคนิคก่อน 
20. **วิธีการพิจารณา 
  ราคารวม      ราคาต่อรายการ      ราคาต่อหน่วย 
21. กรณีพิจารณาราคาต่อรายการ ระบุจ านวนรายการพร้อมจ านวนงบประมาณต่อรายการ 
 จ านวน             รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลรายการ 
งบประมาณ 

ต่อรายการ (บาท) 
รายการที่ 1   
รายการที่ 2  
ฯลฯ  

22. ต้องการให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติมาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังวันสิ้นสุดการเสนอราคาหรือไม่ 

  ไม่ต้องการ     ต้องการ (ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)   
23. เงื่อนไขการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามกฎหมาย สามารถเสนอราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้

24. หลักระกันการเสนอราคา (เฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือ
จ้างครั้งหนึ่ง เกินกว่า 5,000,000 บาท) 

 เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคา หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม
กระบวนการซื้อหรือจ้าง ส านักงานจึงก าหนดหลักประกันการเสนอราคา ส าหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง เกินกว่า 5,000,000 บาท 
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
(1) แคชเชียร์เช็ค ซึ่งลงวันที่ที่แคชเชียร์เช็คนั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(2) หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาน าหลักประกันการเสนอราคาตาม (1) (3) หรือ (4) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ใน
วันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมา
ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องด าเนินการวันใดวันหนึ่ง
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ภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคาเว้นแต่ไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วัน ได้แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา 
ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

25. ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 
  30 วัน   45 วัน   60 วัน         วัน 
26. ก าหนดวันท าสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้มาท าสัญญา 
  7 วัน   15 วัน           วัน 
27. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายอ านวยการ 
99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
e-mail : purchase@thaihealth.or.th 
สาธารณะชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย 

 
ผู้จัดท าร่างขอบเขตงาน 

 
               

( นางปวีณา  พุฒพันธุ์ ) (  น.ส.สภุัทรา  เรืองวานิช   ) (  น.ส.ปรารถนา เสียงหวาน  ) 
ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
วันที่               /              /   
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ค าอธิบายเพิ่มเติมส าหรับหัวข้อที่มี ** 
 
1. ตาม TOR ข้อ 4.11  

**ต้องการให้ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานหรือไม่  
 ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 ให้เลือก  ไม่ต้องการ เนื่องจาก ส านักงานไม่มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขายผู้รับจ้างของส านักงาน ดังนั้น ไม่ต้องการให้
ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน 

2. ตาม TOR ข้อ 4.12 “ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซ้ือ/จ้าง”  
     ต้องการให้มีผลงานหรือไม่  ต้องการ    ไม่ต้องการ 

ก าหนดจ านวน 1 ผลงานเท่านั้น ในการพิจารณา 
และแตล่ะผลงานต้องมีมูลคา่ไมเ่กนิ (50%) ของงบประมาณในการขอซื้อ/จ้าง เป็นจ านวนเงิน……………………บาท 
(…………………………………………….) ผลงาน  
ต้องมีอายุไมเ่กิน…….ปี นับถึงวันท่ียื่นเอกสารเสนอราคา  
จ านวนผลงานและอายผุลงานไม่ควรระบุจ านวนปีในข้อก าหนดคุณสมบัติ หากต้องการระบใุหร้ะบุในหลักเกณฑ์การ
พิจารณาข้อ 15 เพื่อพิจารณาให้คะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑ์การพิจารณา 
***การก าหนดเง่ือนไขในข้อน้ีต้องไม่มีเจตนาในการกีดกันผู้เสนอราคา*** 

3. ตาม TOR ข้อ 4.13 “ส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซ้ือ/จ้าง”  
     ต้องการให้มีผลงานหรือไม่  ต้องการ    ไม่ต้องการ 

ก าหนดจ านวน 1 ผลงานเท่านั้น ในการพิจารณา 
และแตล่ะผลงานต้องมีมูลคา่ไมเ่กนิ (50%) ของงบประมาณในการขอซื้อ/จ้าง เป็นจ านวนเงิน……………………บาท 
(…………………………………………….) ผลงาน  
จ านวนผลงานและอายผุลงานไม่ควรระบุจ านวนปีในข้อก าหนดคุณสมบัติ หากต้องการระบุใหร้ะบุในหลักเกณฑ์การ
พิจารณาข้อ 15 เพื่อพิจารณาให้คะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑ์การพิจารณา 
***การก าหนดเงื่อนไขในข้อนี้ต้องไม่มเีจตนาในการกดีกันผูเ้สนอราคา*** 

4. ตาม TOR ข้อ 10 “การจ่ายเงินล่วงหน้า” 
การจ่ายเงินล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 
การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระท ามิได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความ
จ าเป็นจะต้องจ่าย และมีการก าหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ  ท าสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระท าได้เฉพาะกรณีและตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1)  การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ หรือราคาจ้าง 
(2)  การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ ซึ่งต้องด าเนินการผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น  ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนด ซึ่ง
จ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง ในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ หรือตามเง่ือนไข ที่ผู้ขายก าหนด แล้วแต่กรณี  

(3)  การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลส าเร็จรูป ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิก
ก่อน และมีก าหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ  เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหา
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  

(4)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง นอกจากกรณีตามมาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องก าหนดอัตราค่าพัสดุที่จะ
จ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย 

5. ตาม TOR ข้อ 15 “หลักเกณฑ์การพิจารณา” ในตาราง ข้อ 15 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องพิจารณา
เกณฑ์ราคากี่ % แต่อย่างน้อยให้เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ เกณฑ์ราคา และต้อง
ก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากไม่อาจเลือกใช้ เกณฑ์อื่นประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการ
พิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  
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6. ตาม TOR ข้อ 17 “การจ าหน่ายเอกสาร” 

ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ  จัดท าเอกสารนั้น แต่ไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เพื่อด าเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

7. ตาม TOR ข้อ 20 “วิธีการพิจารณา” 
7.1 การพิจารณาจากราคารวม 

คือ พิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นก้อนเดียวท้ังโครงการ และคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาได้เพียงรายเดียว 
7.2 การพิจารณาจากราคาต่อรายการ 

7.2.1 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ/งาน ต้องระบุจ านวนรายการให้ชัดเจนว่ามีทั้งหมดกี่รายการ และแต่ละ
รายการใช้งบประมาณรายการละเท่าไหร่ ตามตารางใน TOR ข้อ 21 

7.2.2 ผู้เสนอราคาสามารถเลือกเสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง  หรือทุกรายการก็ได้ และกรณีที่วงเงิน
งบประมาณรวมของรายการที่ยื่นเสนอราคาทั้งหมดรวมกันเกิน 5 ล้านบาท ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกัน
การเสนอราคา 5% ของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น (ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน TOR ข้อ 24) 

7.2.3 ผู้ชนะการเสนอราคามีไดม้ากกว่า 1 ราย ข้ึนอยู่กับจ านวนรายการที่หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของโครงการ/งาน ได้
ก าหนดไว้ เช่น โครงการ A มีการพิจารณา จ านวน 5 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมีได้สูงสุด 
จ านวน 5 ราย เป็นต้น 

7.3 การพิจารณาจากราคาต่อหน่วย 
7.3.1 ใช้ส าหรับพัสดุประเภทราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
7.3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ และต้องแสดงราคาต่อหน่วยด้วย 
7.3.3 ผู้ชนะการเสนอราคามีได้เพียง 1 ราย  


