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ข้อกําหนดและขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference : TOR)
จ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัย
และจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สำนั กงานคณะกรรมการกำกั บ และส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (สำนั กงาน คปภ.)
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในการกำกั บ และส่ งเสริมธุ รกิ จ ประกั น ภั ย ให้ เป็ น ไปในทิ ศทางที่ ถูกต้ องและ
เป็ น ไปตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งในปั จจุบั น ธุรกิจ ประกัน ภั ยเป็ น ธุรกิ จที่ มีการเติบโตสูง และได้รับ ความสนใจ
จากประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักงาน คปภ. จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำประกันภัย สามารถเลือกทำประกันภัยที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงภัย เพื่อให้การประกันภัยเข้าไปเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างมาก
การผลิต สื่อเพื่อประชาสั มพั นธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงาน คปภ. เพื่ อเผยแพร่ไปสู่ป ระชาชนด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยรูปแบบการนำเสนอจะต้องเข้าใจง่าย และสวยงาม
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ทั้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัย อันจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ระบบประกันภัย และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ผลิ ต สกู๊ ป เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร กิ จ กรรม การรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ด้ า น
การประกันภัย ให้สามารถนำไปใช้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2.2 เพื่อมีสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ใช้สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และ
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน คปภ. ไปสู่สาธารณชน
2.3 เพื่ อ ส่ งเสริ มและสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ดี ของสำนั กงาน คปภ. ไปสู่ ส าธารณชน สร้ างความ
เชื่อมั่นให้กับระบบประกันภัย และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2.4 เพิ่มช่องทางการรับรู้ด้านการประกันภัยที่หลากหลาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารไปสู่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
2.5 เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน คปภ.
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่ งอยู่ ร ะหว่า งถู กระงับ การยื่ น ข้ อเสนอหรือ ทำสั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ไว้ ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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3.5 ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่งถู กระบุ ชื่อไว้ในบั ญ ชีร ายชื่ อผู้ ทิ้งงานและได้ แจ้งเวีย นชื่ อให้ เป็ น ผู้ทิ้ งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเท่านั้น
3.8 เป็ น นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย มี การดำเนิ น ธุรกิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
กับการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ผลิต และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับงานที่จะรับจ้าง มีผลงาน
ด้ า นผลิ ต สกู๊ ป เพื่ อ การประชาสั มพั น ธ์ ข่า วสาร กิ จ กรรม และจั ด ทำสื่ อ อิ น โฟกราฟฟิ ก และ Photo Ads ที่ เป็ น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน โดยให้ยื่นตัวอย่างผลงาน ในรูปแบบ
หนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยคู่สัญญา หรือสำเนาสัญญา ที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบ
งานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายละเอียด TOR อย่างน้อย 1 ผลงาน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีที่ผ่านมา นับจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา โดยมูลค่าของผลงานที่นำมายื่น
ต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกันเท่านั้น
3.9 ทีมงานและบุคลากรต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่จะจ้าง และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
3.10 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แนบ
สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ ด้วย
4. ขอบเขตการจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัย
และจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โดยต้องดำเนินการดังนี้
4.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน การผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์
ส่งเสริมด้านการประกันภัย และจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยให้ยื่นเป็นเอกสารมาพร้อมกับการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
4.2 ผลิตคลิปสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. สองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน
4.3 ผลิ ตคลิป ความรู้ด้านการประกัน ภั ย หรือข้ อมู ล ด้านการประกัน ภั ย ของสำนั กงาน คปภ.
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้นงาน
4.4 ผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัย
ของสำนักงาน คปภ. ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นงาน
4.5 ออกแบบและจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ
ให้ความรู้ด้านการประกันภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 หัวข้อ ดังนี้
4.5.1 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และให้ความรู้ด้านการประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้นงาน
4.5.2 วันสำคัญและเทศกาลตามปฏิทินของไทย ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชิ้นงาน
4.5.3 สำหรั บ เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤต หรื อ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ในเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ตามที่
สำนักงาน คปภ. กำหนด ในรูปแบบ Realtime Content ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้นงาน
4.6 ผลิ ต ภาพเคลื่ อ นไหว Graphics Interchange Format (GIF) โดยคั ด เลื อ กจากชิ้ น งาน
ตามข้อ ๔.๕.๒ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน
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โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. การผลิ ต และจั ด ทำคลิ ป ความรู้ ด้ านการประกั น ภั ย หรื อ ข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น ภั ย
ของสำนักงาน คปภ. ตามข้อ ๔.๓ ต้องใช้เทคนิคประกอบในการนำเสนอให้สวยงาม เข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจ
และจัดทำบทบรรยาย โดยใช้ภ าษาที่กลุ่ มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย และใช้สำนวนที่สละสลวย มีความถูกต้องตาม
หลั ก การใช้ ภ าษา โดยมี เทคนิ ค การนำเสนอที่ ช วนให้ ติ ด ตาม และสามารถดึ ง ดู ด ความสนใจได้ เป็ น อย่ า งดี
พร้อมจัดทำ Subtitle ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
2. ผลิ ต คลิ ป สรุ ป ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งาน คปภ. สองภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที ในข้อ ๔.๒ โดยต้องจัดทำบทบรรยาย และจัดหาหาผู้บรรยาย ๒ ภาษา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกจากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ และเหมาะสม
กับ เนื้ อหาคลิ ป ตามบทบรรยาย โดยจะต้องนำเสนอตัวอย่า งเสี ยงผู้ บ รรยายให้ ส ำนักงาน คปภ. เป็น ผู้ คัดเลื อก
และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ก่อนดำเนินการผลิต
3. ต้องจัดหาภาพ/ เสียง/ ดนตรี/ Graphic มาประกอบ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา โดยผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนำมาใช้ประกอบการผลิต โดยต้องผ่านการ
ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ก่อนดำเนินการผลิต
4. ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่าระดับ Full HD (Full High
Definition) ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
5. ต้องจัดเตรีย มอุป กรณ์ บันทึกเสียง ในกรณี ที่ มีการสั มภาษณ์ บุ คคล และอุป กรณ์ เสริม
ในการบันทึกภาพวีดีโอ เช่น ไฟส่องสว่าง/ โดรน/ กล้อง action camera หรือตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์
ส่งเสริมด้านการประกันภัย และจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
เกณฑ์การพิจารณายื่นข้อเสนอจะใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
5.1 เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค
ร้อยละ 8๐
5.1.1 วิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ๔0 คะแนน
4.1.2 ผลงานและประสบการณ์
30 คะแนน
4.1.3 ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
๑0 คะแนน
5.2 เกณฑ์ข้อเสนอด้านราคา
ร้อยละ 3๐
ทั้งนี้ สามารถสรุปเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้
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ปัจจัย
น้ำหนัก
การให้
รายละเอียด
(ร้อยละ)
คะแนน
1.
80 วิธีการดำเนินงาน และแผนการ
ข้อเสนอ
ดำเนินงาน
ด้าน
ตามข้อกำหนด TOR ข้อที่ 4.1
เทคนิค
(40 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
นำเสนอแผนการดำเนินงาน (action plan)
โดยระบุกรอบระยะเวลาที่ใช้ ในการผลิต
แต่ละชิ้นงาน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
เช่น การแก้ไขปรับปรุง การตรวจทาน
และการส่งมอบงาน รวมทั้งมีการนำเสนอ
แนวคิด และรูปแบบการนำเสนอ
สื่อประชาสัมพันธ์
นำเสนอแผนการดำเนินงาน (action plan)
รวมทั้งนำเสนอแนวคิด และรูปแบบการ
นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์

มีวิธีดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน ได้
ตามที่ขอบเขตงานกำหนด
2) ผลงานและประสบการณ์ นำเสนอประวัติของบุคลากรที่ตรงกับ
ตามข้อกำหนด TOR ข้อที่ 3.8 ลักษณะงานที่จ้าง มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
และ 3.9
พร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
(30 คะแนน) และมีการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของ
บริษัทฯ มากกว่าขอบเขตของงานกำหนด
จำนวน 2 ผลงานขึ้นไป
นำเสนอประวัติของบุคลากรที่ตรงกับ
ลักษณะงานที่จ้าง มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
และนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ
มากกว่าขอบเขตของงานกำหนด จำนวน
1 ผลงานขึ้นไป
นำเสนอประวัติและผลงานของบุคลากร
และประวัติและผลงานที่ผ่านมาของ
บริษัทฯ ตามที่ขอบเขตงานกำหนด
3) ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็น
นำเสนอข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ประโยชน์
ต่อสำนักงาน มากกว่าขอบเขตของงาน
(10 คะแนน)
กำหนด จำนวน 2 ข้อเสนอขึ้นไป

2.
ข้อเสนอ
ด้านราคา

2๐

ราคาที่เสนอ

นำเสนอข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสำนักงาน มากกว่าขอบเขตของงาน
กำหนด จำนวน 1 ข้อเสนอขึ้นไป
ข้อเสนอเป็นไปตามขอบเขตของงาน
เสนอราคาต่ำที่สุดลำดับที่ 1

คะแนน
เต็ม

40

35
30

30

25

20

10

7

5
20
(20 คะแนน)
(ระบบ
ราคาต่ำที่สุดรองลงมาลำดับที่ 2 เป็นต้นไป
คำนวณ)
รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน
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6. ข้อสงวนสิทธิ์
6.1 สำนักงาน คปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้ งหมดก็ ได้ และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ้ างเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางสำนักงาน คปภ. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการ
หรือสำนักงาน คปภ. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้าง
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.2 ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดที่ เสนอราคาต่ ำ จนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจดำเนิ น งาน ได้
คณะกรรมการหรื อ สำนั ก งาน คปภ. จะให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ชี้ แ จงและแสดงหลั ก ฐานที่ ท ำให้ เชื่ อ ได้ ว่ า
สามารถดำเนินงานได้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน คปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ
ไม่ รั บ ราคาของผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายนั้ น ทั้ งนี้ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอดั งกล่ าวไม่ มี สิ ทฺ ธิ เรี ยกร้องค่ าใช้ จ่ ายหรื อค่ าเสี ยหายใด ๆ
จากสำนักงาน คปภ.
6.3 ในการพิ จ ารณาตั ดสิ น การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ คณะกรรมการพิ จารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงาน คปภ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
7. เงื่อนไขการดำเนินงานอื่น
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิ ตภายในประเทศ โดยต้องจัดส่งแผนฯ ภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
8. การส่งมอบงาน
ผู้ รับ จ้ างต้อ งจั ด ทำสรุ ป การดำเนิน งานจ้างผลิ ตสกู๊ป เพื่ อการประชาสั มพั นธ์ข่าวสาร กิจกรรม
การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัย และจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
เป็นรูปเล่มเอกสาร โดยมีการอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับชิ้นงานแต่ละประเภทที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 ชุด รวมถึงทำเป็นไฟล์ข้อมูล PDF บันทึกลงใน Flash drive จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด
9. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนิ น การจ้ างจ้างผลิ ต สกู๊ป เพื่ อการประชาสั ม พั นธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์
ส่งเสริ มด้านการประกัน ภั ย และจั ดทำอิน โฟกราฟฟิก และ Photo Ads ให้ ด ำเนินแล้ วเสร็จภายใน 365 วัน
นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญา และส่งมอบงานภายใน 15 วัน หลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ ในแต่ละงวดงาน
ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้าง
10. เงื่อนไขการชำระเงิน
ระยะเวลาในการดำเนิ น การ 365 วั น หลั ง จากลงนามในสั ญ ญา โดยกำหนดการจ่ า ยเงิ น
จำนวน 3 งวด โดยส่งมอบงานในรูป แบบเล่ มเอกสาร จำนวน 1 ชุ ด และส่ งเป็นเอกสารไฟล์ บันทึกลงอุปกรณ์
จั ด เก็ บ ลง Thumb drive ประกอบด้ ว ยไฟล์ รูป ภาพ (File JPEG) ไฟล์ เอกสาร (File PDF) และไฟล์ อ อกแบบ
(File AI หรือ PSD หรือ TIF หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามรายการ ดังนี้
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งวดที่
งานทีต่ ้องส่งมอบ
1 จัดทำแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมงานจ้างทั้งหมด
และแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ
2

3

ส่งมอบภายใน (วัน)
30 วัน นับถัดจาก
วันทีล่ งนามใน
สัญญาจ้าง
- ผลิ ต คลิ ป ความรู้ ด้ า นการประกั น ภั ย หรื อ ข้ อ มู ล ๒๑๐ วัน นับถัดจาก
ด้ านการประกั น ภั ย ของสำนั ก งาน คปภ. ความยาว วันที่ลงนามใน
สัญญาจ้าง
ไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชิ้นงาน
- ผลิตสกู๊ปข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้าน
การประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ไม่น้อยกว่า ๑0
ชิ้นงาน
- ผลิต Info graphic หรือ Photo Ads ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกันภัย ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน
- ผลิต Photo Ads วันสำคัญ หรือเทศกาลตามปฏิทิน
ของไทย หรือในรูปแบบอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น
- ผลิต Info graphic หรือ Photo Ads ชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ.
แบบ Realtime ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้นงาน
- นำ Photo Ads ตามทีส่ ำนักงาน คปภ. คัดเลือกมา
ผลิตเป็น file gif จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน
- ผลิตคลิปสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. 365 วัน นับถัดจาก
สองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่ วันที่ลงนามใน
น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ ชิ้นงาน
สัญญาจ้าง
- ผลิ ต คลิ ป ความรู้ ด้ า นการประกั น ภั ย หรื อ ข้ อ มู ล
ด้ านการประกั น ภั ย ของสำนั ก งาน คปภ. ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้นงาน
- ผลิตสกู๊ปข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้าน
การประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ไม่น้อยกว่า
๒0 ชิ้นงาน
- ผลิต Info graphic หรือ Photo Ads ให้ความรู้
เกีย่ วกับการประกันภัย ไม่น้อยกว่า 15 ชิ้นงาน
- ผลิต Photo Ads วันสำคัญ หรือเทศกาลตามปฏิทิน
ของไทย หรือในรูปแบบอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 15 ชิ้นงาน
- ผลิต Info graphic หรือ Photo Ads ชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ.
แบบ Realtime ไม่น้อยกว่า 7 ชิ้นงาน
- นำ Photo Ads ตามที่สำนักงาน คปภ. คัดเลือกมา
ผลิตเป็น file gif จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชิ้นงาน

งวดเงิน
10% ของยอดรวม
ในสัญญาจ้าง
40% ของยอดรวม
ในสัญญาจ้าง

50% ของยอดรวม
ในสัญญาจ้าง

7
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สายกลยุทธ์องค์กร กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กลุ่มส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
12. สถานที่ติดต่อและส่งมอบงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
เลขที่ ๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ผู้เขียน

: ……………………………………………………..
(นางสาวเมธินี คีรีราช)

ผู้เสนอ

: ……………………………………………………..
(นายเจษฎา วรรณเขจร)

ผู้เห็นชอบ

: ……………………………………………………..
(นายจักริน จรัญรัตนศรี)

ผู้อนุมัติ

: ……………………………………………………..
(นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์)

