




















โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจ าปี 2565 
 

กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด  1 

ข้อก ำหนดกำรจ้ำงด ำเนินกำร (Term of Reference) 
โครงกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

---------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล     

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม            

เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก ด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถการ

แข่งขันของประเทศ ปัจจุบัน กนอ. มีการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ๖๕ แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ใน ๑๖ จังหวัด

ทั่วประเทศ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งที่ผ่านมา กนอ. ประสบความส าเร็จในการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม โดยสร้างสมดุลบนพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของ

ภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและความ

โปร่งใส ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ กนอ. ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบใน

การด าเนินงานการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) รวมทั้ง

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
จากบทบาทและภารกิจดังกล่าวข้างต้น ในการด าเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 

กนอ. จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างลั กษณะความเป็น         

ผู้น าของ กนอ. ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ ของ กนอ. อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ต่อกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มเป้าหมายทุกระดับและทุกภาคส่วน การสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนทั่วไป และ

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือการขยายการลงทุนในอนาคตและกลุ่มนักลงทุนใหม่ ให้มีความม่ันใจต่อ

การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม  โดยการจัดจ้างบริษัทที่มีความช านาญงานและประสบการณ์ในการ

ประชาสัมพันธ์ทั้งในงานด้านสื่อสารมวลชน และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และสามารถวางกลยุทธ์

ประชาสัมพันธ์ระดับสาธารณชนและระดับท้องถิ่นเพ่ือให้ กนอ. สามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

และทันทุกสถานการณ์  

เอกสารแนบ 3
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๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ กนอ. 
๒.๒ เพ่ือสื่อสารบทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินการของ กนอ. ในด้านต่างๆ ให้เกิดการรับรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่าง กนอ. กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และลูกค้า อันจะน าไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีในการ

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม อีกท้ังท าให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคต 

๓. คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓ ต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 
 ๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๓.๖ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๗ ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 ๓.๘ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่                   

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ 
 ๓.๙ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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 ๓.๑๑ ต้องมีผลงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ อย่างน้อยจ านวน ๑ โครงการ วงเงินไม่

น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี 

นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐหรือ

หน่วยงานเอกชนที่ กนอ. เชื่อถือ โดยจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาจ้างพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ 
๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ว่าจะด าเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหาก าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคค ห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคกับบุคคลธรรมดา 

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอ่ืน หรือนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ 

โดยข้อตกลงนั้นอาจก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้” 
(๒) ข้อตกลงร่วมค้าก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ

ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าอ่ืนทุกราย 
(๓) กรณีข้อตกลงร่วมค้าก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ

ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ส าหรับข้อตกลงฯ 

ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามท่ีก าหนดในข้อ ๓.1.1 - ๓.1.๑๑ 

๔. รำยละเอียดและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
๔.๑ รายละเอียดการจัดท าเนื้อหาการประชาสัมพันธ์  

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลที่สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนในวงกว้าง           

ด้วยการสื่อสารข้อมูลเชิงบวก (Impact) จากการด าเนินงานของ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชน 

สิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ กนอ. และการบริหารจัดการ                     

นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับการมีนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม กนอ. ได้วาง

กรอบความคิดและขอบเขตการด าเนินงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยก าหนดเนื้อหาไว้  ๔ ด้าน 

ประกอบด้วย 
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๑) ประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายรัฐบาล เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค การพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เป็นต้น 
๒) การประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของ กนอ. เช่น การพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

และการให้บริการอนุมัติ อนุญาต การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแล การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง

และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
๓) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและทิศทางของ กนอ. เช่น สถานภาพ

การขายพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายการขายพ้ืนที่ รวมถึงการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ 

กนอ.เป็นต้น 
๔) การรายงานข้อเท็จจริงและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม 

ด าเนินการรายงานข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ในเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ   

และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เชิงบวกหรือเชิงลบต่อ กนอ. 
 ๔.๒ รายละเอียดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนกลยุทธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ และต้องจัดท าแผนปฏิบัติ

การประชาสัมพันธ์รายเดือน ซึ่งก าหนดประเด็นการสื่อสาร (Issue) ช่องทางและระยะเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม 

โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนให้ กนอ. พิจารณาเห็นชอบทุกสัปดาห์ที่สามของเดือน  
๔.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ กนอ. 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด กนอ. ดังนี้ 
๔.๒.๒.๑ การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ 

  (๑) ผู้รับจ้างต้องผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 

๓๐ วินาที ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Free TV เคเบิ้ลทีวี ทีวีดิจิตอล สถานีข่าว ในรายการและช่วงเวลาที่

เหมาะสมและที่มียอดการรับชมสูง จ านวนไม่น้อยกว่า ๘ ครั้ง  
 (๒) ผู้รับจ้างต้องผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อย

กว่า ๓๐ วินาที ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Free TV เคเบิ้ลทีวี ทีวีดิจิตอล ในรายการและช่วงเวลาที่เหมาะสมและ 

ที่มียอดการรับชมสูง จ านวนไม่น้อยกว่า ๘ ครั้ง  
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 (๓) ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้บริหาร กนอ.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ของ กนอ. ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ หรือสัมภาษณ์นอกสถานที่ และน าไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ที่มี

การออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐-๒๔.๐๐ น. ความยาว ๗-๑๐ นาที จ านวนไม่น้อยกว่า              

๘ ครั้ง ในรายการของทางสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม อาทิ ไทยรัฐทีวี, TNN ๑๖, MCOT(๙HD) เป็นต้น  
๔.๒.๒.๒ การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์ 

     ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา 

ข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ง่ายต่อการรับรู้ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ พร้อมทั้งด าเนินการผลิต โดยจะต้องน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบของงานให้ กนอ. พิจารณาล่วงหน้า

อย่างน้อย ๓ วัน ก่อนการเผยแพร่ และจะต้องได้รับการเห็นชอบจาก กนอ. ก่อนน าไปเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์  

โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) ผู้รับจ้างต้องผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ (Advertorial)   

หรือบทสัมภาษณ์ หรือสกู๊ปพิเศษ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยม และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของ กนอ.  ทั่ว

ประเทศ เช่น มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และไทยรัฐ เป็นต้น โดยมี

ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ คอลัมน์นิ้ว พิมพ์ ๔ สี หรือ ขาว/ด า อย่างน้อย ๑๒ ครั้งต่ออายุสัญญา โดยเป็นพิมพ์ 

๔ สีอย่างน้อย ๖ ครั้ง หรือขาว/ด า อย่างน้อย ๖ ครั้ง โดย ๑ ใน ๑๒ ครั้งจะต้องเป็นสกู๊ปผลการด าเนินงาน 

กนอ. ในโอกาส กนอ. ครบรอบ ๔๙ ปี  
(๒) ผู้รับจ้างต้องผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) 

กิจกรรมของ กนอ. อย่างน้อย ๖๐ ข่าวต่ออายุสัญญา โดยต้องมีการผลิตและเผยแพร่อย่างน้อยเดือนละ ๕ ข่าว 

พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อสิ่งพิมพ์แขนงต่างๆ ทั้งรายวัน ราย ๓ วัน รายสัปดาห์ สื่อออนไลน์ 

เว็บไซต์อ่ืนๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ ตามท่ี กนอ. ก าหนด โดยจะต้องได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง  
(๓) ผู้รับจ้างต้องรวบรวมและจัดท ากฤตภาคข่าว (Clipping News) ของ 

กนอ. และข่าวที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. และ กระทรวงอุตสาหกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อออนไลน์ ประจ าวัน 

และน าเสนอต่อผู้บริหาร กนอ. อย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ 
๔.๒.๒.๓ การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเครือข่าย Social Network ใน

ช่องทางต่อไปนี้  
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(๑) ผู้ รับจ้างต้องผลิตและเผยแพร่  Create Key message และใส่            

แฮชแทก (Hashtag) พร้อมจัดหาภาพประกอบที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ผ่าน Social Media ของ กนอ. ไม่น้อย

กว่า ๕ ครั้ง/เดือน เช่น Facebook, Twitter, G-News เป็นต้น 
(๒) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการบริหารจัดการ Facebook Page ของ กนอ.

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๒.๑) โปรโมทเพจเพ่ือเพ่ิมจ านวนยอด Like และ Followers ของ

Facebook Fan Page กนอ . : www.facebook.com/IndustrialEstateAuthorityOfThailand จากเดิมอีก

จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ Like โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ด าเนินงานให้มียอด Like และ Follower จ านวนไม่น้อยกว่า 

๕,๐๐๐ Like ภายใน ๙๐ วัน นับจากฐานเดิม 
- ด าเนินงานให้มียอด Like และ Follower เพ่ิมข้ึนอีกจ านวน ไม่น้อย

กว่า ๕,๐๐๐ Like ภายใน ๑๘๐ วัน  
- ด าเนินงานให้มียอด Like และ Follower เพ่ิมข้ึนอีกจ านวน ไม่น้อย

กว่า ๕,๐๐๐ Like ภายใน ๒๗๐ วัน  
- ด าเนินงานให้มียอด Like และ Follower เพ่ิมข้ึนอีกจ านวน ไม่น้อย

กว่า ๕,๐๐๐ Like ภายใน ๓๖๐ วัน  
๒.๒) ด าเนินการจัดท า content ภาษาไทย พร้อมสื่อประกอบ 

Artwork ให้มีความน่าสนใจตามความนิยมในปัจจุบัน เป็นจ านวนอย่างน้อย ๑๒ เรื่องตลอดอายุสัญญา 
๒.๓) จัดกิจกรรมออนไลน์เพ่ือโปรโมท Facebook Fan Page โดย

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. และจัดหารางวัลส าหรับกิจกรรมพร้อมส่งมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี

กิจกรรมละไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล จ านวนอย่างน้อย ๔ ครั้ง มูลค่ารางวัลรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท ตลอด

โครงการ  
๒.๔) ด าเนินการท า Facebook Live หรือ Zoom หรือแอพพลิเคชัน

อ่ืนๆ ในการสื่อสารกิจกรรมที่ กนอ. ก าหนด ผู้รับจ้างต้องท าการ Live กิจกรรมทั้งนอกสถานที่ หรือภายใน

สถานที่ที่ กนอ. ก าหนด ซึ่งเนื้อหาการ Live เป็นไปตาม กนอ. ก าหนด หรือมีเนื้อหาที่หารือร่วมกัน โดย             

ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์การ Live/ Zoom ให้พร้อม 
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(๓) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการบริหารจัดการ Twitter ของ กนอ.โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
๓.๑) ด าเนินการน าเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยใช้ Content ชุดเดียวกับข้อ 

๔.๒.๒.๓ (๑) และต้องออกแบบสื่อประกอบบน Twitter  ของ กนอ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ เรื่อง ตลอดสัญญา 
๓.๒) ด าเนินการ Retweet ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ กนอ. 

จากบุคคลหรือ แหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ Retweet แล้วว่าข้อมูลมีความ

ถูกต้อง และไม่เป็นข่าวที่สร้างความแตกแยกและสร้างความเสียหายให้กับบุคคลและสังคม 
๓.๓) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการผลิตและออกแบบ Cover Photo 

ส าหรับ Twitter ๑๒ ชิ้นงานโดยแบ่งเป็นงวดละ ๓ ชิ้นงาน ตลอดโครงการ 
(๔) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการบริหารจัดการในการดูแลโต้ตอบ ตอบค าถาม

ให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ กนอ.(Facebook, Twitter) ทาง Message, Inbox และ Comment 
ก าหนดให้มี Respond Rate ร้อยละ ๑๐๐ โดยจะต้องประสานข้อมูลการตอบค าถามกับหน่วยงานต่างๆ และ

สรุปรายงานการตอบ ค าถาม ตลอดทั้งโครงการตอบภายใน ๓๐ นาท ี
๔.๒.๒.๔ การผลิตสปอตโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ 

(๑) ผู้รับจ้างต้องประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โดยการผลิตสปอตโฆษณา

หรือบทความประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที และมีความถี่ในการออกอากาศ                 

ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้งต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ในสถานีที่มีผู้ฟังเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับ กนอ. หรือ

เป็นรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. 
(๒) ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กนอ. ผ่านสถานีวิทยุแห่ง

ประเทศไทยในรายการข่าว ข่าวต้นชั่วโมง หรือรายการต่างๆ ของทางสถานี ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดย

ผู้ด าเนินรายการต้องพูดประชาสัมพันธ์ ข่าว/ กิจกรรม กนอ. ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง/ต่ออายุสัญญา 
๔.๒.๒.๕ การบริหารงานด้านสื่อมวลชน 

ผู้รับจ้างต้องประสานเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
(๑) การจัดกิจกรรมที่ กนอ. ก าหนด เช่น กิจกรรมแถลงข่าว กิจกรรมอื่นๆ     

ที่ กนอ.ก าหนด รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กนอ. ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 
(๒) การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จ านวน ๑ ครั้ง ในสถานที่ที่ กนอ. เห็นสมควร

โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของสื่อมวลชนทั้งหมด ( โดยในกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องประสาน

เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ โดยต้องประกอบด้วยสื่อโทรทัศน์อย่างน้อย ๓ สถานี)   
Bbk
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(๓) การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ระหว่าง

ผู้บริหาร กนอ. และสื่อมวลชน  
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
ก. จัดเตรียมประเด็น เนื้อหา จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) 

พร้อมเอกสารส าหรับผู้สื่อข่าว ส าหรับกิจกรรมตามข้อ ๔.๒.๒.๕ (๑) และ(๒) 
ข. ประสานเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐ สื่อ โดย กนอ. จะเป็น           

ผู้ก าหนดจ านวนสื่อมวลชนที่จะเข้าร่วมตามความเหมาะสม อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ 

Online โดยจะต้องได้รับการเผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ แหล่งข่าว ทั้งนี้ ต้องแจ้งสรุปรายชื่อ

สื่อมวลชนที่ผู้รับจ้างเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ กนอ.ทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน ๑ วัน  
ค. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับสื่อมวลชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อ ๔.๒.๒.๕ (๑), (๒), (๓) ข้างต้น 
ง. ติดตามรวบรวมผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จหลังการจัด

กิจกรรม แต่ละครั้งส าหรับกิจกรรมตามข้อ ๔.๒.๒.๕ (๑) และ (๒) 
๔.๓ การจัดท ารายงาน   

(๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 

โดยจัดท าเป็นรายงานในแบบรายเดือน 
(๒) ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานในรูปแบบการวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารใน              

รวมถึงท าการวิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กนอ. ทุกช่องทาง รวมไปถึงเสนอแนวโน้มทิศทางของข่าวใน

อนาคต โดยเสนอแนะกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ดังกล่าว พร้อมทั้งประมวล/สรุปข่าวในประเด็นส าคัญ (Key Agenda) ที่เป็นแนวนโยบายที่ส าคัญของรัฐที่ 

กนอ. เกี่ยวข้อง น ามาเรียบเรียงเพ่ือให้เห็นพัฒนาการของการด าเนินภารกิจของ กนอ. ตามแนวนโยบาย

ดังกล่าว โดยจัดท ารายงานในแบบรายเดือน 
(๓) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ของ กนอ. ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้ลิงค์ในการเผยแพร่ได้ พร้อมจัดท า

รายงานสรุปส่งให้แก่ กนอ. เมื่อสิ้นสุดสัญญา 
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๔.๔ การบริหารงานอ่ืนๆ 
(๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีทีมงาน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้

ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์ การวางกลยุทธ์ทางด้านประชาสัมพันธ์ และมีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าว 

การบริหารงานงานประชาสัมพันธ์ หรือการบริหารสื่อมวลชน อย่างน้อย ๕ ปี จ านวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า ๓ ปี จ านวน ๑ คน โดยต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกับพนักงาน กนอ. ณ กนอ. ส านักงานใหญ่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ตามวันและเวลาราชการตลอด

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ และสามารถไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่กรุงเทพฯ หรือนอกเวลาราชการได้ กรณีที่มี

เหตุจ าเป็นเร่งด่วนและต้องประพฤติ ปฏิบัติตน การแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ราชการ ทั้งนี้ กนอ. มีสิทธิ์ใน

การขอปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า ณ กนอ. ส านักงานใหญ่ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ หากเห็น

ว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ งนี้ ผู้รับจ้างจะน ามาเป็นเหตุผลในความ

ล่าช้าและความเสียหายมิได้ 
(๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทีมงานร่วมหารือ/ วางแผนก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยมี

การติดตาม ประเมินผลและวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่อาจกระทบต่อ กนอ. อย่างน้อย

เดือนละ ๑ ครั้ง 
(๓) ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนงานการบริหารจัดการกรณีเกิดข่าว Crisis ข่าวอันเป็นเท็จ หรือ

ข่าวใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ กนอ. และท าหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ ดังกล่าวโดยทันทีตลอด

สัญญาโครงการ 
(๔) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส ารวจและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของ กนอ. ในกลุ่ม

สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก่อนเริ่มด าเนินงาน และก่อนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือน า            

ผลมาวิเคราะห์วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในอนาคตต่อไป 

๕. กำรด ำเนินกำรของ กนอ. 
๑) กนอ. จะแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม และประเด็นต่างๆ ส าหรับจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 

รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการน าไปถ่ายภาพ  
๒) กนอ.จะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับจ้าง ส าหรับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่างๆ ภายใต้โครงการ  
 Type text here
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๖. เงื่อนไขกำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง 
๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ตามขอบเขตการด าเนินงานตาม 

(รายละเอียด ข้อ ๔.๒) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กนอ. ภายใน ๗ วันหลังจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
๖.๒  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอผลการประเมินภาพลักษณ์ กนอ. ในปัจจุบันพร้อมแนวทางการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอแผนด าเนินการผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์รายเดือน

ต่อ กนอ. และเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. จึงจะสามารถน าไปด าเนินการได้ต่อไป ในกรณีที่ชิ้นงานที่ผลิต

ไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่มีข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งต้อง

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทันทีและ/หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
๖.๔ สื่อทั้งหมดที่ผลิตขึ้นรวมทั้งที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ บทความต่างๆ ทางสื่อ

หนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ เป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้ กนอ. ตามก าหนด

โดยไม่มีเงื่อนไข 
๖.๕ ประเด็นในการน าเสนอ ต้องเป็นประเด็นที่ กนอ. ต้องการน าเสนอเป็นส าคัญ หรือ 

สื่อมวลชน และประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประเด็นที่ต้องมีการชี้แจงสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อ

สาธารณชน 
๖.๖ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการด าเนินการตามแผนงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการตรวจรับฯ รับทราบล่วงหน้าก่อน และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. 
๖.๗ ในการด าเนินงานต่างๆ ผู้รับจ้างต้องตระหนักในการรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ

ผลประโยชน์ของ กนอ. เป็นล าดับแรกอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการและต้องไม่กระท าการ

ใดๆ ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ กนอ. 
๖.๘ กนอ. สงวนสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือลดเนื้องานตามสัญญาได้ทุกอย่าง โดยไม่

ต้องยกเลิกสัญญานี้ การเพ่ิมเติม/ลดงาน จะต้องคิดและตกลงราคากันใหม่ 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
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๘. กำรส่งมอบงำน 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ กนอ. ดังต่อไปนี้ 
๘.๑ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนกลยุทธ์การวางแผนประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดท าแผนการด าเนินงาน

และกิจกรรมการด าเนินงานของ กนอ. ตลอดโครงการ และเสนอแผนปฏิบัติงานเดือนที่ ๑ ของสัญญาจ้าง ให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กนอ. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และผลการประเมินภาพลักษณ์ 

กนอ. ในปัจจุบันพร้อมแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
๘.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน และต้นฉบับสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่

ด าเนินการแล้วตามแผนงานพร้อมเอกสารบทความ และอ่ืนๆ ที่น าออกเผยแพร่ทั้งหมด จ านวน ๓ ชุด ให้

คณะกรรมการตรวจรับฯ ภายใน ๑๐ วันท าการ นับจากวันสิ้นสุดการด าเนินการในแต่ละงวด จ านวน ๔ งวด 

ดังต่อไปนี้ 
 

งวด เนื้อหำงำนที่จะส่งมอบ ก ำหนดส่งมอบงำน 
งวดที่ ๑ - แผนกลยุทธ์การวางแผนประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดท า

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมการด าเนินงานของ กนอ. 

ตลอดโครงการ และเสนอแผนปฏิบัติงานเดือนที่ ๑ ของ

สัญญาจ้าง  
- ผลการประเมินภาพลักษณ์ กนอ. ในปัจจุบันพร้อม           

แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
- ผลการด าเนินงานตามข้อ ๔.๒.๒ ประกอบด้วย 
  ข้อ ๔.๒.๒.๑ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
                 (๓) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
  ข้อ ๔.๒.๒.๒ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้นงาน  
                 (๓) กฤตภาคข่าว (Clipping News) 
  ข้อ ๔.๒.๒.๓  (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง  

ภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง 

 
 

ภายใน ๓๐ วนั 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง 

ภายใน ๙๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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งวด เนื้อหำงำนที่จะส่งมอบ ก ำหนดส่งมอบงำน 
                  (๒) Facebook ประกอบด้วย ยอด Like 
และ Follower เพ่ิมขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Like           

และ Content จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 
                  ( ๓ )  Twitter ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Content 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง และ Cover Photo จ านวนไม่

น้อยกว่า ๓ ชิ้นงาน 
  ข้อ ๔.๒.๒.๔  (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

 
 
 

งวดที่ ๒ - ผลการด าเนินงานตามข้อ ๔.๒.๒ ประกอบด้วย 
  ข้อ ๔.๒.๒.๑ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
                 (๓) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
  ข้อ ๔.๒.๒.๒ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้นงาน  
                 (๓) กฤตภาคข่าว (Clipping News) 
  ข้อ ๔.๒.๒.๓ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง  
                 (๒) Facebook ประกอบด้วย ยอด Like 
และ Follower เพ่ิมขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Like           

และ Content จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 
                 (๓) Twitter ประกอบด้วย Content จ านวน

ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง และ Cover Photo จ านวนไม่น้อยกว่า 

๓ ชิ้นงาน 
  ข้อ ๔.๒.๒.๔ (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ ๓ - ผลการด าเนินงานตามข้อ ๔.๒.๒ ประกอบด้วย 
  ข้อ ๔.๒.๒.๑ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 

ภายใน ๒๗๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

Boss
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งวด เนื้อหำงำนที่จะส่งมอบ ก ำหนดส่งมอบงำน 
                 (๓) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
  ข้อ ๔.๒.๒.๒ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้นงาน  
                 (๓) กฤตภาคข่าว (Clipping News) 
  ข้อ ๔.๒.๒.๓ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง  
                 (๒) Facebook ประกอบด้วย ยอด Like 
และ Follower เพ่ิมขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Like           

และ Content จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 
                 (๓) Twitter ประกอบด้วย Content จ านวน

ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง และ Cover Photo จ านวนไม่น้อยกว่า 

๓ ชิ้นงาน 
  ข้อ ๔.๒.๒.๔ (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

งวดที่ ๔ - ผลการด าเนินงานตามข้อ ๔.๒.๒ ประกอบด้วย 
  ข้อ ๔.๒.๒.๑ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
                 (๓) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
  ข้อ ๔.๒.๒.๒ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้นงาน  
                 (๓) กฤตภาคข่าว (Clipping News) 
  ข้อ ๔.๒.๒.๓ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง  
                 (๒) Facebook ประกอบด้วย ยอด Like 
และ Follower เพ่ิมขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Like           

และ Content จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 

ภายใน ๓๖๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

G. soo
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งวด เนื้อหำงำนที่จะส่งมอบ ก ำหนดส่งมอบงำน 
                 (๓) Twitter ประกอบด้วย Content จ านวน

ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง และ Cover Photo จ านวนไม่น้อยกว่า 

๓ ชิ้นงาน 
  ข้อ ๔.๒.๒.๔ (๑) จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ครั้ง 
                 (๒) จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

ข้อ ๔.๒.๒.๕ รายงานผลการจัดกิจกรรมการบริหารงาน

ด้านสื่อมวลชน 
 
๙. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

กนอ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนตาม

รายละเอียดและขอบเขตของงานที่ก าหนด และส่งมอบงานให้แก่ กนอ. เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตการด าเนินงานตามสัญญาจ้างและ

คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแบ่งการช าระเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวดดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่ กนอ.                      

งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่ กนอ. 
งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แก่ กนอ. 
งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แก่ กนอ. 

๑๐. กำรคิดค่ำปรับ 
 ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินงานให้ครบถ้วนตามสัญญาก าหนดในแต่ละงวด ต้องยินยอมให้

ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างแต่ละงวดนับถัดจากวันที่ครบก าหนดจนถึงวันที่ปริมาณงาน

ครบถ้วนถูกต้อง 

๑๑. กำรยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอและยื่นตามบัญชีเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน           

most
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ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File)  
โดยจ าแนกเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 

๑๑.๑ เอกสำรเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑.๑ หลักฐานนิติบุคคล 

(๑) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนก่อนวันยื่นข้อเสนอ และส าเนาบัญชี

รายชื่อหุ้นส่วน โดยผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๒) กรณีเป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนและวัตถุประสงค์นิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนก่อนวันยื่นข้อเสนอ หนังสือ

บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
๑๑.๑.๒ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.๒๐) หรือ ภพ.๐๑ หรือ ภพ.๐๙ ของ

กรมสรรพากร โดยกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
๑๑.๑.๓ ส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาซึ่งแสดงถึงความมีคุณสมบัติด้าน

ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอตามท่ีก าหนดในข้อ ๓.๑๑ 
๑๑.๑.๔ เอกสารหลักฐานอื่นๆ แสดงถึงความมีคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่ก าหนดใน

ข้อ ๓ และเอกสารอื่นๆ ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๑๑.๑.๕ หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนในการยื่นข้อเสนอในกรณีที่ผู้มีอ านาจไม่

สามารถท าการยื่นเอกสารด้วยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนใดที่มีรูปซึ่งออกให้โดยทาง

ราชการและยังไม่หมดอายุของทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
๑๑.๑.๖ กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า นอกจากยื่นหลักฐานตามข้อ 1

๑๑.1.1 - 1๑.1.5 แล้ว ให้ยื่นส าเนาหนังสือข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้า พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

เว้นแต่กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม

กิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้ร่วมค้าทุกราย แต่ส าหรับข้อตกลงฯ 

ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือซื่อในหนังสือมอบ

อ านาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 

4kt
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การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วม

ค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น ด าเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจ าหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรณีท่ีไม่มีการจ าหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้ 
๑๑.๒ ข้อเสนอด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย  

๑๑.๒.๑ แผนกลยุทธ์และแผนการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ ที่สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งก าหนดประเด็นการสื่อสารที่เหมาะสม  
๑๑.๒.๒ เอกสารแสดงคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๓ 
๑๑.๒.๓ เอกสารแสดงประวัติผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๑๑.๒.๔ เอกสารแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากรของตาม ข้อ ๔.๔ (๑) 
๑๑.๒.๕ แผนและวิธีการด าเนินงาน 
๑๑.๒.๖ ตัวอย่างผลงานการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดท าสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ 

และบทความประชาสัมพันธ์ (Advertorial)  
๑๑.๓ ข้อเสนอด้ำนรำคำ  

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e - GP) 
ตามแบบวิธีและเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๒. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอ 
การจัดจ้างครั้งนี้เป็นงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนกลยุทธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ และ

ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์รายเดือน ซึ่งก าหนดประเด็นการสื่อสาร ( Issue) ช่องทางและ

ระยะเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม ตามขอบเขตการด าเนินงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่อยู่บน

พ้ืนฐานเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน กนอ. จะด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโดย

การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ด้วยเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนๆ (ข้อเสนอด้าน

เทคนิค) โดยมีสัดส่วนน้ าหนักระหว่างเกณฑ์ราคา ร้อยละ ๒๐ และเกณฑ์อ่ืนๆ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ร้อยละ 

๘๐ โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอราคาในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์แล้วตามล าดับ ดังนี้ 

B. Rt
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๑๒.๑ จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นเอกสารข้อเสนอด้านราคา) จ านวน 1 ชุด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 
๑๒.๒ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ 

แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง 

และพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป ส าหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการฯ จะไม่ท าการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
๑๒.๓ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมี

คุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อเสนอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 

กนอ. เท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติ

และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑๒.๒ โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ตามภาคผนวก ก. 
ในการพิจารณาให้คะแนนตามที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง

ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้ยื่นข้อเสนอให้น าเสนอและอธิบาย

รายละเอียดตามข้อเสนอด้านเทคนิค เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ข้อเสนอที่ดีที่สุดจะได้คะแนนในหัวข้อ

นั้นๆ มากที่สุด ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนจะได้คะแนนลดหลั่นลงไปตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 

หรือตามความเหมาะสมหรือสัดส่วน  
๑๒.๔ ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑๒.๓ จะได้รับการประเมิน          

ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยน าคะแนนข้อเสนอเทคนิคที่ได้รับถ่วงน้ าหนักตาม

สัดส่วนตามสัดส่วนเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนๆ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ที่ก าหนด ส าหรับคะแนนข้อเสนอด้าน

ราคาจะให้คะแนนตามช่วงความต่างของราคาที่เสนอแต่ละราย  โดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(Electronic Government Procurement : e-GP) จะพิจารณาให้คะแนนในระบบ หลังจากนั้นระบบจะ

จัดเรียงตามคะแนนไว้ ๓ ล าดับ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และ

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของ กนอ. ต่อไป 

Boor
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๑๒.๕ กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ไปท าสัญญาภายในวันเวลาที่ก าหนด กนอ. จะพิจารณาเรียก

รายล าดบัถัดไปเพื่อเจรจาต่อรองและ/หรือท าสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวนเพ่ือ

ด าเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

๑๓. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
๑๓.๑ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการน าเสนองาน ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะได้รับการ 

พิจารณาคัดเลือก จาก กนอ. หรือไม่ก็ตาม 
๑๓.๒ กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ให้มติของคณะกรรมการฯ 

ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กนอ. 

และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายต่ าสุดในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่น

ข้อเสนออาจจะไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือความประสงค์ของ กนอ. หรืออาจจะสร้าง

ความเสียหายให้กับ กนอ. ได ้
๑๓.๓ ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา  

๑๕. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และในระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับจ้างพึง

ปฏิบัติตามหลักมาตรการที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
---------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gost
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ภำคผนวก ก. 
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรข้อเสนอด้ำนเทคนิค 

 
จ ำนวนคะแนน รำยละเอียดกำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. แผนและวิธีกำรด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร กนอ. (๗0 คะแนน)  
1.1 กำรวำงกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ ประเด็นและรำยละเอียดของกำรประชำสัมพันธ์ (๒0 คะแนน) 
0 คะแนน ไม่มีการอธิบายหลักการเหตุผล และรายละเอียดของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  
๕ คะแนน - มีการอธิบายหลักการเหตุผล แต่ไม่มีรายละเอียดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  
11-๑๕ คะแนน - มีการอธิบายหลักการเหตุผล  

- มีรายละเอียดแนวคิดการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ แต่อธิบายไม่ชัดเจนหรือ          

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
๑๖-๒๐ คะแนน - มีการอธิบายหลักการเหตุผล  

- มีรายละเอียดแนวคิดการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ อธิบายได้อย่างชัดเจน

ครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
- มีการวิเคราะห์ปัญหาการประชาสัมพันธ์ของ กนอ. และเป็นการวิเคราะห์ที่สม

เหตุผล สร้างความเชื่อม่ันในความส าเร็จของโครงการฯ 
- มีการน าเสนอตัวอย่างชิ้นงานการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

1.2 แผนงำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร (๒๐ คะแนน)  
0 คะแนน ไม่มีการน าเสนอแผนการด าเนินงาน 
5 คะแนน - มีการน าเสนอแผนการด าเนินงาน แต่ไม่มีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
๑๑-1๕ คะแนน - มีการน าเสนอแผนการด าเนินงาน มีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนพอ

เข้าใจ แต่ระยะเวลาด าเนินงานแต่ละขั้นตอนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

ด าเนินงาน หรือขัดแย้งกันในแต่ละขั้นตอน และไม่อาจแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติ

ได้ส าเร็จตามแผนงาน 
1๖-๒๐ คะแนน - มีการน าเสนอแผนการด าเนินงาน มีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนชัดเจน 

- ระยะเวลาด าเนินงานสอดคล้องแต่ละขั้นตอน ละเอียดชัดเจน แสดงให้เห็นว่าจะ

สามารถปฏิบัติไดส้ าเร็จตามแผนงาน 
  

hour
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จ ำนวนคะแนน รำยละเอียดกำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1.3 วิธีด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร กนอ. (๓๐ คะแนน)  
0 คะแนน ไม่มีรายละเอียดวิธีด าเนินงาน  
1๐ คะแนน - มีวิธีด าเนินงานการประชาสัมพันธ์  

- ไม่มีการอธิบายรายละเอียดวิธีการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน หรือมีการอธิบายแต่ไม่

ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
๑๑-๒๐ คะแนน - มีวิธีด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดในการด าเนินการผลิต

สื่อและช่องทางในการเผยแพร่ที่ชัดเจนสอดคล้องแผนการด าเนินงาน   
- ไม่มีการอธิบายช่วงเวลาในการเผยแพร่สื่อ หรือมีการอธิบายแต่ไม่เหมาะสม  

๒๑-๓๐ คะแนน - มีวิธีด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดในการด าเนินการผลิต

สื่อและช่องทางในการเผยแพร่ที่ชัดเจน รวมทั้งช่วงเวลาในการเผยแพร่สื่อที่เหมาะสม                   

สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าสามารถด าเนินงานได้จริงตาม

ข้อเสนอ  
2. ประวัติผลงำนของผู้ย่ืนข้อเสนอ (20 คะแนน) 
2.๑ ผลงำนเชิงคุณภำพ ๑๕ คะแนน 
7 คะแนน มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ

ออนไลน์ กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และตรงตามคุณสมบัติ 

จ านวน 1 ผลงาน 
๘-๑๕ คะแนน มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ

ออนไลน์ กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ อิสระ และตรงตามคุณสมบัติ 

จ านวน 2 ผลงานขึ้นไป (โดยคะแนนลดหลั่นตามสัดส่วนตามจ านวนผลงาน โดยเปรียบเทียบ

กับด้วยกัน) 
๒.๒ ผลงำนเชิงปริมำณ ๕ คะแนน 
๑-๕ คะแนน จ านวนผลงานการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานอ่ืนๆ ทุกวงเงินที่ผ่าน

มา ถือเป็นผลงานของ (Company Profile) (โดยคะแนนลดหลั่นตามสัดส่วนตาม

จ านวนผลงาน โดยเปรียบเทียบกับด้วยกัน) 
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โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจ าปี 2565 
 

กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด  21 

จ ำนวนคะแนน รำยละเอียดกำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
3. คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของบุคลำกรของผู้ยื่นข้อเสนอ (๑0 คะแนน)  
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร  ๑๐ คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีประสบการณ์  
1-1๐ คะแนน มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว จับประเด็น ที่สามารถน ามาเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่

ดี เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือบริบทองค์กร 

โดยบุคลากรจะต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 5-10 ปี (ที่มี

ประสบการณ์มากที่สุดจะได้คะแนนเต็ม ส าหรับรายอ่ืนคะแนนจะลดหลั่นตามจ านวน

ปีประสบการณ์ของแต่ละบุคคล) 
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แบบ บก. 06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใชง่านก่อสร้าง 

      

 

1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจ ำปี 256๕ 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำด  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐00.- บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ กันยำยน 256๔                                                                                                                   

เป็นเงิน ๔,๙๘๘,๓๔๐.- บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นแปดพันสำมร้อยสี่สิบบำทถ้วน) (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี) - 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1 สืบรำคำ จำก บริษัท บลูโอเชียน อิมเมจ จ ำกัด ตำมใบเสนอรำคำวันที่ ๒๖ สิงหำคม 256๔  
5.2 สืบรำคำ จำก บริษัท เจซีเอ คอนซัลติ้ง จ ำกัด ตำมใบเสนอรำคำวันที่ ๒๖ สิงหำคม 256๔ 
5.3 สืบราคา จาก บริษัท อิมเม-ครีเอชั่น จ ากัด ตามใบเสนอราคาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
   ๖.๑ นำงสำวจันทร์ธร  ศรีธญัรัตน์   ผู้อ ำนวยกำรกองประชำสัมพันธ์ 
   ๖.๒ นำงนำตยำ  หิรัญเรืองโชค    นักประชำสัมพันธ์ ๘ 
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เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองประชำสัมพันธ์ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย วันท่ี 26 สิงหำคม 2564

ล ำดับ รำยละเอียด จ ำนวน/คร้ัง รำคำ/หน่วย รำคำรวม

1 ผู้รับจ้ำงต้องเสนอแผนกลยุทธ์ กำรวำงแผนประชำสัมพันธ์  จัดส่งแผนให้ กนอ. ตลอดโครงกำร 40,000.00      40,000.00       
พิจำรณำเห็นชอบทุกสัปดำห์ท่ีสำมของเดือน 

2 กำรผลิตและเผยแพร่ทำงส่ือโทรทัศน์

2.1 ผลิตและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 30 วินำที ในรำยกำรและช่วงเวลำ 8 20,000.00      160,000.00      
ท่ีเหมำะสมและท่ีมียอดกำรรับชมสูง ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ Free TV เคเบ้ิลทีวี ดิจิตอลทีวี และ

สถำนีข่ำว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 คร้ัง ต่ออำยุสัญญำ

2.2 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่ำวประชำสัมพันธ์   ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 30 วินำที ในรำยกำรและ 8 25,000.00      200,000.00      
ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ Free TV เคเบ้ิลทีวี และดิจิตอลทีวี จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 8 คร้ัง ต่ออำยุสัญญำ

2.3 จัดให้ผู้บริหำร กนอ.หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ กนอ.ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรโทรทัศน์  

หรือสัมภำษณ์นอกสถำนท่ี และน ำไปเผยแพร่ทำงสถำนีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่วงเวลำ 07.00-24.00น. 8 300,000 2,400,000
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 คร้ัง ในรำยกำรท่ีได้รับควำมนิยม อำทิ ไทยรัฐทีวี, TNN 16, MCOT(9HD

3 กำรผลิตและเผยแพร่ทำงส่ือส่ิงพิมพ์/ส่ือออนไลน์

3.1 ผลิตและเผยแพร่บทควำมประชำสัมพันธ์ (Advertorial) / หรือบทสัมภำษณ์ หรือสกู๊ปพิเศษ  
ทำงส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับควำมนิยม และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยของ กนอ. ท่ัวประเทศ เช่น มติชน

เดลินิวส์ ข่ำวสด กรุงเทพธุรกิจ ประชำชำติธุรกิจ ฐำนเศรษฐกิจ และไทยรัฐ เป็นต้น โดยมี

ขนำดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 6x10 คอลัมน์น้ิว หรือ 1 Quarter พิมพ์ 4 สี หรือ ขำว/ด ำ  อย่ำงน้อย 

12 คร้ังต่ออำยุสัญญำ โดยเป็นพิมพ์ 4  สีอย่ำงน้อย 6 คร้ัง หรือขำว/ด ำ อย่ำงน้อย 6 คร้ัง

    - 4 สี        จ ำนวน  6 คร้ัง 6 30,000.00      180,000.00      
    - ขำว-ด ำ    จ ำนวน 6 คร้ัง 6 20,000.00      120,000.00      
3.2 ผลิตและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Press Release) กิจกรรมของ กนอ. อย่ำงน้อย 60 ข่ำว 60 2,000.00        120,000.00      
ต่ออำยุสัญญำ โดยต้องมีกำรผลิตและเผยแพร่อย่ำงน้อย 5 ข่ำวต่อเดือน พร้อมท้ังเผยแพร่

ข่ำวประชำสัมพันธ์แก่ส่ือส่ิงพิมพ์แขนงต่ำงๆ ท้ังรำยวัน รำย 3 วัน รำยสัปดำห์ ส่ือออนไลน์ เว็บไซต์

อ่ืนๆ ของส่ือส่ิงพิมพ์ ตำมท่ี กนอ. ก ำหนด โดยจะต้องได้รับกำรเผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ 5 ช่องทำง 

3.3 รวบรวมและจัดท ำกฤตภำคข่ำว (Clipping News) ท่ีเก่ียวข้องกับ กนอ. และ กระทรวง- ตลอดโครงกำร 20,000.00      20,000.00       
อุตสำหกรรมจำกส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ส่ือออนไลน์ ประจ ำวัน และน ำเสนอต่อผู้บริหำร กนอ. 
อย่ำงต่อเน่ืองตลอดโครงกำร

4 กำรผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Social Network
4.1 ผลิตและเผยแพร่ Create Key massage และใส่แฮชแทก  (Hashtag) พร้อมหำภำพประกอบ 60 2,000.00        120,000.00      
ท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงน้อย 60 คร้ังต่ออำยุสัญญำ โดยต้องมีกำรผลิต และเผยแพร่อย่ำงน้อย 5 คร้ัง

ต่อเดือนพร้อมท้ังเผยแพร่ผ่ำน Social Media ของ กนอ. เช่น Facebook,Twitter,GNewsเป็นต้น 

4.2 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร Facebook Page ของ กนอ.โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี ตลอดโครงกำร -               -                
4.2.1) โปรโมทเพจเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนยอด Like และ Followers ของFacebook Fan Page ไม่น้อยกว่ำ 20,000 Like 20,000 Like 300,000
4.2.2) ด ำเนินกำรจัดท ำ Content ภำษำไทย พร้อมส่ือ Artwork ให้น่ำสนใจ จ ำนวน 12 เร่ืองตลอดอำยุสัญญำ 12 15,000 180,000
4.2.3)จัดกิจกรรมออนไลน์ เพ่ือโปรโมท Facebook Fan Page โดยเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ กนอ. 
พร้อมมอบรำงวัลไม่น้อยกว่ำ 3 รำงวัล จ ำนวนอย่ำงน้อย 4 คร้ัง รำงวัลรวมไม่น้อยกว่ำ 2,000 บำท/ช้ิน 4 500 2,000
4.2.4)ด ำเนินกำรท ำ Facebook Live หรือ Zoom หรือแอพพลิเคชันอ่ืนๆ ในกำรส่ือสำรกิจกรรมท่ี กนอ. ก ำหนด 

โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดหำอุปกรณ์กำร Live/ Zoom ให้พร้อม ตลอดโครงกำร 15,000 180,000
4.3)ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร Twitter ของ กนอ.โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี

4.3.1) ด ำเนินกำรน ำเน้ือหำท่ีผลิตมำออกแบบส่ือเผยแพร่ บน Twitter  ของ กนอ. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 เร่ือง 12 12 15,000 180,000

ใบเสนอรำคำ
โครงกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

โดย บริษัท บลูโอเชียน อิมเมจ จ ำกัด

1/45 หมู่บ้ำนฟ้ำกรีนพำร์ค ถ.ลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-982-5165

รำคำกลำง



ล ำดับ รำยละเอียด จ ำนวน/คร้ัง รำคำ/หน่วย รำคำรวม

รำคำกลำง

5 กำรผลิตสปอตโฆษณำเผยแพร่ทำงส่ือวิทยุ

5.1 ประชำสัมพันธ์ทำงส่ือวิทยุ โดยกำรผลิตสปอตโฆษณำหรือบทควำมประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ 45 3,000.00        135,000.00      
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 30 วินำที และมีควำมถ่ีในกำรออกอำกำศไม่น้อยกว่ำ 15 คร้ังต่อเดือน เป็นระยะ

เวลำ 3 เดือน ในสถำนีท่ีมีผู้ฟังเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกับ กนอ . หรือเป็นรำยกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กนอ .
5.2 ผู้รับจ้ำงต้องเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ของ กนอ . ผ่ำนสถำนีวิทยุแห่งประเทศไทย ในรำยกำรข่ำว 20 1,000.00         20,000.00       
ข่ำวต้นช่ัวโมง หรือรำยกำรต่ำงๆ ของทำงสถำนี ต้ังแต่เวลำ 06.00  - 24.00 น. โดยผู้ด ำเนินรำยกำร

ต้องพูดประชำสัมพันธ์ ข่ำว/ กิจกรรม กนอ. ไม่น้อยกว่ำ 20 คร้ัง ต่ออำยุสัญญำ 

6 กำรบริหำรงำนด้ำนส่ือมวลชน

ผู้รับจ้ำงต้องประสำนเชิญส่ือมวลชนเข้ำร่วมกิจกรรม ดังน้ี

6.1 กำรจัดกิจกรรมท่ี กนอ . ก ำหนด เช่น กิจกรรมแถลงข่ำว กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี กนอ . ก ำหนด รวมท้ังกำร ตลอดโครงกำร 20,000.00       20,000.00        
สัมภำษณ์ผู้บริหำร กนอ . ตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำรฯ

6.2 กำรจัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจรในประเทศ  จ ำนวน 1 คร้ังโดยมีส่ือมวลชนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 15 ส่ือ  1 300,000.00     300,000.00      
โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดส ำหรับส่ือมวลชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 

6.3 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ระหว่ำงผู้บริหำร กนอ . และส่ือมวลชน 1 40,000.00       40,000.00       
7 กำรจัดท ำรำยงำน  

7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของ 1 20,000.00       20,000.00       
 กนอ. ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสำมำรถใช้ลิงก์ในกำรเผยแพร่ได้ พร้อมจัดท ำรำยงำนสรุป

ส่งให้แก่ กนอ. เม่ือส้ินสุดสัญญำ

8 ค่ำอ่ืน ( ดูแลส่ือ/ดูแลลูกค้ำ) ตลอดโครงกำร 20,000.00       20,000.00        
Total 4,757,000.00    

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ Vat 7% 332,990.00       
Grand Total 5,089,990.00    

BLUE OCEAN IMAGE CO.,LTD.
1/45 ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 51 แขวงคลองจ่ัน  เขตบำงกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  10240  

ขอแสดงควำมนับถือ

(แก้วตำ   บรรจบสุข)
กรรมกำรผู้จัดกำร



26-ส.ค.-64

เรื่อง

เรยีน ผูอ้  ำนวยกำรกองประชำสมัพนัธ ์กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ รายละเอยีด จ านวน/คร ัง้ ราคา/หน่วย รวมทัง้สิ้น

1 ผูร้บัจำ้งตอ้งเสนอแผนกลยุทธ ์กำรวำงแผนประชำสมัพนัธ ์ จดัส่งแผนให ้กนอ. พจิำรณำเหน็ชอบ ตลอดโครงกำร 30,000.00               30,000.00                   

ทกุสปัดำหท์ีส่ำมของเดอืน 

2 กำรผลติและเผยแพร่ทำงสือ่โทรทศัน์

2.1 ผลติและเผยแพร่ขำ่วประชำสมัพนัธ ์ควำมยำวไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนิำท ีในรำยกำรและช่วงเวลำที่ 8 20,000.00               160,000.00                 

เหมำะสมและทีม่ยีอดกำรรบัชมสูง ผ่ำนทำงสถำนีโทรทศัน ์Free TV เคเบิ้ลทวี ีดจิติอลทวี ีและสถำนีขำ่ว 

จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 8 ครัง้ ต่ออำยุสญัญำ

2.2 ผลติและเผยแพร่สกูป๊ขำ่วประชำสมัพนัธ ์  ควำมยำวไมต่ ำ่กวำ่ 30 วนิำท ีในรำยกำรและช่วงเวลำที่ 8 25,000.00               200,000.00                 

เหมำะสม ผ่ำนทำงสถำนีโทรทศัน ์Free TV เคเบิ้ลทวี ีและดจิติอลทวี ีจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 8 ครัง้ ต่ออำยุสญัญำ

2.3 จดัใหผู้บ้รหิำร กนอ.หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของ กนอ .ใหส้มัภำษณ์ในรำยกำรโทรทศัน ์ 8 300,000.00             2,400,000.00               

หรอืสมัภำษณ์นอกสถำนที ่และน ำไปเผยแพร่ทำงสถำนีโทรทศันใ์นระบบดจิทิลั ช่วงเวลำ 07.00-24.00น. 

จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 8 ครัง้ ในรำยกำรทีไ่ดร้บัควำมนิยม อำท ิไทยรฐัทวี,ี TNN 16, MCOT(9HD

3 กำรผลติและเผยแพร่ทำงสือ่สิง่พมิพ/์สือ่ออนไลน์

3.1 ผลติและเผยแพร่บทควำมประชำสมัพนัธ ์(Advertorial) / หรอืบทสมัภำษณ์ หรอืสกูป๊พเิศษ  

ทำงสือ่สิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัควำมนิยม และครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยของ กนอ . ท ัว่ประเทศ เช่น มตชิน เดลนิิวส์

ขำ่วสด กรุงเทพธุรกจิ ประชำชำตธุิรกจิ ฐำนเศรษฐกจิ และไทยรฐั เป็นตน้ โดยม ีขนำดพื้นทีไ่มน่อ้ยกวำ่ 

6x10 คอลมันน้ิ์ว  พมิพ ์4 ส ีหรอื ขำว/ด ำ  อย่ำงนอ้ย 12 ครัง้ต่ออำยุสญัญำ โดยเป็นพมิพ ์4  สี

อย่ำงนอ้ย 6 ครัง้ หรอืขำว/ด ำ อย่ำงนอ้ย 6 ครัง้

    - 4 ส ี       จ ำนวน  6 ครัง้ 6 30,000.00               180,000.00                 

    - ขำว-ด ำ    จ ำนวน 6 ครัง้ 6 20,000.00               120,000.00                 

3.2 ผลติและเผยแพร่ขำ่วประชำสมัพนัธ ์(Press Release) กจิกรรมของ กนอ. อย่ำงนอ้ย 60 ขำ่วต่ออำยุ 60 4,000.00                240,000.00                 

สญัญำ โดยตอ้งมกีำรผลติและเผยแพร่อย่ำงนอ้ย 5 ขำ่วต่อเดอืน พรอ้มท ัง้เผยแพร่ขำ่วประชำสมัพนัธ์

แก่สือ่สิง่พมิพแ์ขนงต่ำงๆ ท ัง้รำยวนั รำย 3 วนั รำยสปัดำห ์สือ่ออนไลน ์เวบ็ไซต ์อืน่ๆ ของสือ่สิง่พมิพ ์

ตำมที ่กนอ. ก ำหนด โดยจะตอ้งไดร้บักำรเผยแพร่ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ช่องทำง 

3.3 รวบรวมและจดัท ำกฤตภำคขำ่ว (Clipping News) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั กนอ. และ กระทรวงอตุสำหกรรมจำก ตลอดโครงกำร 20,000.00               20,000.00                   

สือ่สิง่พมิพต่์ำงๆ สือ่ออนไลน ์ประจ ำวนั และน ำเสนอต่อผูบ้รหิำร กนอ . อย่ำงต่อเน่ืองตลอดโครงกำร

4 การผลติและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มูลผ่านเครอืข่าย Social Network

4.1 ผลติและเผยแพร่ Create Key massage และใส่แฮชแทก  (Hashtag) พรอ้มหำภำพประกอบ 60 2,000.00                120,000.00                 

ทีเ่กีย่วขอ้ง อย่ำงนอ้ย 60 ครัง้ต่ออำยุสญัญำ โดยตอ้งมกีำรผลติ และเผยแพร่อย่ำงนอ้ย 5 ครัง้

ต่อเดอืนพรอ้มท ัง้เผยแพร่ผ่ำน Social Media ของ กนอ. เช่น Facebook,Twitter,GNewsเป็นตน้ 

4.2 ผูร้บัจำ้งตอ้งด ำเนินกำรบรหิำรจดักำร Facebook Page ของ กนอ.โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี ตลอดโครงกำร -                      -                          

4.2.1) โปรโมทเพจเพือ่เพิม่จ ำนวนยอด Like และ Followers ของFacebook Fan Page ไมน่อ้ยกวำ่ 20,000 Like 20,000 300,000 300,000

ใบเสนอราคา
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ที่ รายละเอยีด จ านวน/คร ัง้ ราคา/หน่วย รวมทัง้สิ้น

4.2.2) ด ำเนินกำรจดัท ำ Content ภำษำไทย พรอ้มสือ่ Artwork ใหน่้ำสนใจ จ ำนวน 12 เรื่องตลอดอำยุสญัญำ 12 10,000 120,000

4.2.3)จดักจิกรรมออนไลน ์เพือ่โปรโมท Facebook Fan Page โดยเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั กนอ. 9 1,500.00                15,000.00                   

พรอ้มมอบรำงวลัไมน่อ้ยกวำ่ 3 รำงวลั จ ำนวนอย่ำงนอ้ย 4 ครัง้ รำงวลัรวมไมน่อ้ยกวำ่ 2,000 บำท 4 500 2,000

4.2.4)ด ำเนินกำรท ำ Facebook Live หรอื Zoom หรอืแอพพลเิคชนัอืน่ๆ ในกำรสือ่สำรกจิกรรมที ่กนอ. ก ำหนด ตลอดโครงกำร 10,000 150,000

โดยผูร้บัจำ้งตอ้งจดัหำอปุกรณ์กำร Live/ Zoom ใหพ้รอ้ม

4.3)ผูร้บัจำ้งตอ้งด ำเนินกำรบรหิำรจดักำร Twitter ของ กนอ.โดยมรีำยละเอยีด ดงัน้ี

4.3.1) ด ำเนินกำรน ำเน้ือหำทีผ่ลติมำออกแบบสือ่เผยแพร่ บน Twitter  ของ กนอ. จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 12 เรื่อง 12 10,000 100,000

5 การผลติสปอตโฆษณาเผยแพรท่างสือ่วิทยุ

5.1 ประชำสมัพนัธท์ำงสือ่วทิยุ โดยกำรผลติสปอตโฆษณำหรอืบทควำมประชำสมัพนัธ ์เผยแพร่

ควำมยำวไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนิำท ีและมคีวำมถีใ่นกำรออกอำกำศไมน่อ้ยกวำ่ 15 ครัง้ต่อเดอืน เป็นระยะเวลำ 3 เดอืน 45 3,000.00                135,000.00                 

5.2 ผูร้บัจำ้งตอ้งเผยแพร่ขำ่วประชำสมัพนัธข์อง กนอ. ผ่ำนสถำนีวทิยุแห่งประเทศไทย ในรำยกำรขำ่ว 20 3,000 60,000

ขำ่วตน้ช ัว่โมง หรอืรำยกำรต่ำงๆ ของทำงสถำนี ต ัง้แต่เวลำ 06.00  - 24.00 น. ไมน่อ้ยกวำ่ 20 ครัง้ ต่ออำยุสญัญำ 

6 การบรหิารงานดา้นสือ่มวลชน

ผูร้บัจำ้งตอ้งประสำนเชญิสือ่มวลชนเขำ้ร่วมกจิกรรม ดงัน้ี

6.1 กำรจดักจิกรรมที ่กนอ. ก ำหนด เช่น กจิกรรมแถลงขำ่ว กจิกรรมอืน่ๆ ที ่กนอ. ก ำหนด รวมท ัง้กำร ตลอดโครงกำร 20,000.00               20,000.00                   

สมัภำษณ์ผูบ้รหิำร กนอ. ตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำรฯ

6.2 กำรจดักจิกรรมสือ่มวลชนสญัจรในประเทศ  จ ำนวน 1 ครัง้ โดยผูร้บัจำ้งจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ่้ำย 1 300,000.00             300,000.00                 

ท ัง้หมดส ำหรบัสือ่มวลชนทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรม 

6.3 กำรจดักจิกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดหีรอืกจิกรรมอืน่ๆ ระหวำ่งผูบ้รหิำร กนอ. และสือ่มวลชน 1 40,000.00               40,000.00                   

7 การจดัท ารายงาน  

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำแบบส ำรวจควำมคดิเหน็ ควำมพงึพอใจต่อกำรด ำเนินงำนประชำสมัพนัธข์อง กนอ . 1 20,000 20,000

ในรูปแบบฟอรม์อเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่ำมำรถใชล้งิกใ์นกำรเผยแพร่ได ้พรอ้มจดัท ำรำยงำนสรุปส่งใหแ้ก่ กนอ . 

เมือ่สิ้นสุดสญัญำ

8 ค่ำอืน่ ( ดูแลสือ่/ดูแลลูกคำ้) 20,000 20,000

Total 4,752,000.00               

                                             ขอแสดงควำมนบัถอื Vat 7% 332,640.00                 

                                 ลงชือ่ Grand Total 5,084,640.00               

                                       (นำงวภิำภรณ์ ศิลำขำว) 

                                                กรรมกำรผูจ้ดักำร



Date : 02/08/202126/8/2564

เรื่อง ขอเสนอราคาโครงการประชาสมัพนัธเ์สริมสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร  การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

เรียน ผูอ้  านวยการกองประชาสมัพนัธ ์การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน รำคำ เป็นเงิน

1 ผูร้บัจำ้งตอ้งเสนอแผนกลยทุธ ์กำรวำงแผนประชำสมัพนัธ ์ จดัสง่แผนให ้กนอ. พิจำรณำเหน็ชอบทกุ ตลอดโครงการ 40,000.00         40,000.00          

สปัดาหท์ีส่ามของเดอืน 

2 กำรผลติและเผยแพร่ทำงสือ่โทรทศัน์

2.1 ผลติและเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ ์ความยาวไมน่อ้ยกว่า 30 วนิาท ีในรายการและช่วงเวลาที่ 8 20,000.00         160,000.00        

เหมาะสมและทีม่ยีอดการรบัชมสูง ผา่นทางสถานีโทรทศัน ์Free TV เคเบิ้ลทวี ีดจิติอลทวี ีและสถานี-

ขา่ว จ านวนไมน่อ้ยกว่า 8 ครัง้ ต่ออายุสญัญา

2.2 ผลติและเผยแพร่สกูป๊ขา่วประชาสมัพนัธ ์ความยาวไมต่ า่กว่า 30 วนิาท ีในรายการและช่วงเวลาที่ 8 30,000.00         240,000.00        

2.3 จดัใหผู้บ้ริหาร กนอ.หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของ กนอ.ใหส้มัภาษณ์ในรายการโทรทศัน ์ 8 250,000.00      2,000,000.00     

หรือสมัภาษณ์นอกสถานที ่และน าไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทศันใ์นระบบดจิทิลั ช่วงเวลา 07.00-24.00น. 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 8 ครัง้ ในรายการทีไ่ดร้บัความนิยม อาท ิไทยรฐัทวี,ี TNN 16, MCOT(9HD

เหมาะสม ผา่นทางสถานีโทรทศัน ์Free TV เคเบิ้ลทวี ีและดจิติอลทวี ีจ านวนไมน่อ้ยกว่า 8 ครัง้ 

3 กำรผลติและเผยแพร่ทำงสือ่สิง่พิมพ/์สือ่ออนไลน์

3.1 ผลติและเผยแพร่บทความประชาสมัพนัธ ์(Advertorial) / หรือบทสมัภาษณ์ หรือสกูป๊พเิศษทาง  

สือ่สิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัความนิยม และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายของ กนอ. ท ัว่ประเทศ เช่น มตชิน เดลนิิวส ์

ขา่วสด กรุงเทพธุรกจิ ประชาชาตธุิรกจิ ฐานเศรษฐกจิ และไทยรฐั เป็นตน้ โดยมขีนาดพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 

6x10 คอลมันน้ิ์ว หรือ 1 Quarter พมิพ ์4 ส ีหรือ ขาว/ด า  อย่างนอ้ย 12 ครัง้ต่ออายุสญัญา โดย

เป็นพมิพ ์4  สอีย่างนอ้ย 6 ครัง้ หรือขาว/ด า อย่างนอ้ย 6 ครัง้

    - 4 ส ี       จ านวน  6 ครัง้ 6 30,000.00         180,000.00        

    - ขาว-ด า    จ านวน 6 ครัง้ 6 25,000.00         150,000.00        

3.2 ผลติและเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ ์(Press Release) กจิกรรมของ กนอ. อย่างนอ้ย 60 ขา่ว 60 3,000.00          180,000.00        

ต่ออายุสญัญา โดยตอ้งมกีารผลติและเผยแพร่อย่างนอ้ย 5 ขา่วต่อเดอืน พรอ้มท ัง้เผยแพร่ขา่ว

ประชาสมัพนัธแ์ก่สือ่สิง่พมิพแ์ขนงต่างๆ ท ัง้รายวนั ราย 3 วนั รายสปัดาห ์สือ่ออนไลน ์เวบ็ไซตอ์ืน่ๆ 

ของสือ่สิง่พมิพ ์ตามที ่กนอ. ก าหนด โดยจะตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ไมน่อ้ยกว่า 5 ช่องทาง 

3.3 รวบรวมและจดัท ากฤตภาคขา่ว (Clipping News) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั กนอ. และ กระทรวงอตุสาห- ตลอดโครงการ 20,000.00         20,000.00          

กรรม จากสือ่สิง่พมิพต่์างๆ สือ่ออนไลน ์ประจ าวนั และน าเสนอต่อผูบ้ริหาร กนอ. อย่างต่อเน่ือง

ตลอดโครงการ

Quotation



Date : 02/08/202126/8/2564

เรื่อง ขอเสนอราคาโครงการประชาสมัพนัธเ์สริมสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร  การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

เรียน ผูอ้  านวยการกองประชาสมัพนัธ ์การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

Quotation

4 กำรผลติและเผยแพร่ประชำสมัพนัธข์อ้มูลผ่ำนเครือข่ำย Social Network

4.1 ผลติและเผยแพร่ Create Key massage และใส่แฮชแทก  (Hashtag) พรอ้มหาภาพประกอบ 60 3,000.00          180,000.00        

ทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างนอ้ย 60 ครัง้ต่ออายุสญัญา โดยตอ้งมกีารผลติ และเผยแพร่อย่างนอ้ย 5 ครัง้

ต่อเดอืนพรอ้มท ัง้เผยแพร่ผา่น Social Media ของ กนอ. เช่น Facebook,Twitter,GNewsเป็นตน้ 

4.2 ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการบริหารจดัการ Facebook Page ของ กนอ.โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี ตลอดโครงการ -                -                 

4.2.1) โปรโมทเพจเพื่อเพิ่มจ านวนยอด Like และ Followers ของFacebook Fan Page ไมน่อ้ยกว่า 20,000 Like 20,000 300,000 300,000

4.2.2) ด าเนินการจดัท า Content ภาษาไทย พรอ้มสือ่ Artwork ใหน่้าสนใจ จ านวน 12 เรื่องตลอดอายุสญัญา 12 10,000 120,000

4.2.3)จดักจิกรรมออนไลน ์เพื่อโปรโมท Facebook Fan Page โดยเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั กนอ. 

พรอ้มมอบรางวลัไมน่อ้ยกว่า 3 รางวลั จ านวนอย่างนอ้ย 4 ครัง้ รางวลัรวมไมน่อ้ยกว่า 2,000 บาท 4 500 2,000

4.2.4)ด าเนินการท า Facebook Live หรือ Zoom หรือแอพพลเิคชนัอืน่ๆ ในการสือ่สารกจิกรรมที ่กนอ. ก าหนด ตลอดโครงการ 20,000 200,000

โดยผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาอปุกรณ์การ Live/ Zoom ใหพ้รอ้ม

4.3)ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการบริหารจดัการ Twitter ของ กนอ.โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี

4.3.1) ด าเนินการน าเน้ือหาทีผ่ลติมาออกแบบสือ่เผยแพร่ บน Twitter  ของ กนอ. จ านวนไมน่อ้ยกว่า 12 เรื่อง 12 12,000 120,000

5 กำรผลติสปอตโฆษณำเผยแพร่ทำงสือ่วิทยุ

5.1 ประชาสมัพนัธท์างสือ่วทิยุ โดยการผลติสปอตโฆษณาหรือบทความประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 30 วนิาท ีและมคีวามถีใ่นการออกอากาศไมน่อ้ยกว่า 15 ครัง้ต่อเดอืน เป็นระยะเวลา 3 เดอืน 45 6,000.00          270,000.00        

5.2 ผูร้บัจา้งตอ้งเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธข์อง กนอ. ผา่นสถานีวทิยุแหง่ประเทศไทย ในรายการขา่ว 20 3,000 60,000

ขา่วตน้ช ัว่โมง หรือรายการต่างๆ ของทางสถานี ต ัง้แต่เวลา 06.00  - 24.00 น. ไมน่อ้ยกว่า 20 ครัง้ ต่ออายุสญัญา 

6 กำรบริหำรงำนดำ้นสือ่มวลชน

ผูร้บัจา้งตอ้งประสานเชญิสือ่มวลชนเขา้ร่วมกจิกรรม ดงัน้ี

6.1 การจดักจิกรรมที ่กนอ. ก าหนด เช่น กจิกรรมแถลงขา่ว กจิกรรมอืน่ๆ ที ่กนอ. ก าหนด รวมท ัง้ ตลอดโครงการ 40,000.00         40,000.00          

การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร กนอ. ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ

6.2 การจดักจิกรรมสือ่มวลชนสญัจรในประเทศ  จ านวน 1 ครัง้ โดยผูร้บัจา้งจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 1 300,000.00       300,000.00        

ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดส าหรบัสือ่มวลชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 

6.3 การจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดหีรือกจิกรรมอืน่ๆ ระหว่างผูบ้ริหาร กนอ. และสือ่มวลชน 1 50,000.00         50,000.00          

7 กำรจดัท ำรำยงำน  

7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าแบบส ารวจความคดิเหน็ ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์อง 1 20,000.00         20,000.00          

กนอ. ในรูปแบบฟอรม์อเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่ามารถใชล้งิกใ์นการเผยแพร่ พรอ้มจดัท ารายงานสรุปส่งให ้กนอ.เมือ่ิ้นสุดสญัญา

8 คำ่อืน่ ( ดูแลสือ่/ดูแลลูกคำ้) ตลอดโครงการ 30,000.00         30,000.00          

รวม 4,662,000.00      

ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % 326,340.00         

รวมท ัง้สิ้น 4,988,340.00      

ลงชื่อ__________________________กรรมการผูจ้ดัการ

(นายสุนาทเดช   ภู่พฒัน)์     


