






















 
รายละเอียดและข้อกําหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) 
จ้างติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ.  

บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) 
------------------------- 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)        
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองดูแลประชาชนให้ได้รับ  
สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม มีนโยบายมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้สามารถนำระบบการ
ประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในวงกว้าง 
เนื่องจากเป็นสื่อที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว   
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร      
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และการมีเครื่องมือที่ใช้
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับสำนักงาน คปภ. บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) 
เพ่ือให้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถรวบรวมความคิดเห็น อารมณ์ และทัศนคติของผู้รับ
ข่าวสารที่มีต่อสำนักงาน คปภ. และช่วยให้นำข้อมูลบนสื่อออนไลน์ที่เป็นเชิงลบในระดับวิกฤต (Crisis) มาวิเคราะห์
และติดตาม และนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำนโยบายด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือติดตาม วิ เคราะห์ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ในช่องทางสื่อออนไลน์             

โดยการรวบรวมข่าวในเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวก เชิงลบที่เป็นความขัดแย้ง ที่ได้นำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ออนไลน์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ และนำมาสรุปวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ   

2.2 เพ่ือนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง มากำหนดทิศทางและแนวทาง        
ในการสื่อสารของ องค์กร   

2.3 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน คปภ. ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม      
การเปิดรับสารของสาธารณชนในปัจจุบัน 
 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ผู้ เสนอราคาต้องไม่ เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท ำาสัญญา           

กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ       



2 
 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ              
ของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน        
เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย     
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเท่านั้น 

3.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ที่เคยผ่านงานเกี่ยวกับด้านการติดตามและ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) โดยตรงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันที่เสนอราคา มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เคยมีผลงานในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 
2 ปีที่ผ่านมา นับถึงวันที่เสนอราคา โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชน โดยมีเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พร้อมผลงานที่ผ่านมาที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท         
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) นำมายื่นเสนอราคาทางเทคนิค อย่างน้อย 1 ผลงาน 

3.9 กรณี ผู้ ยื่ นข้อเสนอเป็นผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)               
ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ ด้วย 

4. ขอบเขตการจ้างติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. บนสื่อสังคมออนไลน์   
(Social Media Monitoring) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โดยต้องดำเนินการ ดังนี้  

4.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย    
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. บนช่องทาง ได้แก่ Facebook Fanpage, Twitter, Instagram, YouTube, Pantip,  
Blog, Webboard, ข่าวออนไลน์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสามารถระบุ “คำศัพท์” และ “คำค้นหา”       
ที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำกัดจำนวนคำศัพท์ และสามารถรองรับจำนวนข้อความไม่น้อยกว่า 50,000 
ข้อความต่อเดือน และต้องจัดเก็บในฐานข้อมูลตลอดระยะที่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง 

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการด้านการตรวจจับ 
ติดตาม คัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 2 คน ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ (Real Time) เพ่ือให้บริการดำเนินการติดตาม สืบค้น คัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัยที่ต้องการติดตาม (Monitoring) ในช่องทางสื่อออนไลน์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันอาทิตย์ รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 – 18.00 น. โดยต้องสรุป และวิเคราะห์ทิศทาง      
ของข่าวสาร และระบุทัศนคติต่อข่าวสาร เชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลางแจ้งต่อสำนักงาน คปภ. ได้   

4.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจจับเนื้อหาข้อมูลข่าวสารในเชิงลบ และแจ้งให้สำนักงาน คปภ. 
ทราบทุกวัน และหากผู้รับจ้างพบข่าวสาร หรือข้อมูลบนสื่อออนไลน์ที่เป็นเชิงลบในระดับวิกฤต (Crisis) ให้ผู้รับจ้าง
รายงานข่าวสารหรือข้อมูลบนสื่อออนไลน์ดังกล่าว ผ่านทางช่องทางกลุ่มไลน์ (Line Group) และอีเมล (e-mail) 
ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ทันที พร้อมติดตามและดำเนินการเพ่ือปรับปรุงค่าดัชนีที่เกี่ยวข้อง เช่น การมี
ปฏิสัมพันธ์ (Engagement) ไดอ้ย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ ์

4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นช่องทางรายงานข่าวสาร แจ้งเตือน
จากการติดตาม การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย หรือกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ต้องการติดตาม (Monitoring) โดยสามารถเข้าใช้จำนวน          
ไม่น้อยกว่า 10 บัญชีผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชันต้องมีคุณสมบัติที่สามารถระบุทัศนคติต่อข่าวสาร หรือข้อมูลสนทนา
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ออนไลน์ ในลักษณะของทัศนคติทั้งเชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลาง สามารถดูสรุปข้อมูลทางด้านปริมาณ ได้แก่               
ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงสูงสุดในแต่ละวัน ปริมาณข้อความแบ่งแยกตามทัศนคติ และจำนวนข้อมูลแยกตามช่องทาง    
การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานเป็นรายเดือน โดยรายงานเชิงสถิติและสรุปวิเคราะห์ประเด็นข้อมูล
ข่าวสาร (Key finding) การวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan page, Twitter, 
Instagram, YouTube, Web board โดยแยกตามหัวข้อ ทัศนคติ และแหล่งข้อมูลตามที่กำหนด โดยต้องส่งรายงาน
เป็นรายเดือนทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกินทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  

4.6 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงแก้ไขข้อเท็จจริง หรือการ
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ตามที่กำหนดตามความเหมาะสม ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Twitter, 
Pantip, Instagram, Youtube และ Web borad หรืออ่ืน ๆ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 100 โพสต์หรือคอมเมนท์ 
ตลอดระยะสัญญา หรือตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด พร้อมทั้งมีผู้ เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์            
ให้คำแนะนำด้านการจัดการ หรือให้ข้อเสนอแนะแนวทางของประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.7 ต้องวิเคราะห์เนื้อหาของข่าว/โพสต์ และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ประกอบด้วย 
         4.7.1 ข่าว/โพสต์ 

- จำแนกจำนวนของข่าว/โพสต์ตามช่องทางการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
- วิเคราะห์หมวดหมู่ของข่าว/โพสต์ (Category) 
- วิเคราะห์โทนของข่าว/โพสต์ (Sentiment) 
- Timeline ของข่าว/โพสต์ 
-    รายชื่อสื่อที่ลงข่าวให้มากที่สุด 5 อันดับแรก ในแต่ละช่องทางการสื่อสาร 

(Top Media List) 
-    วิเคราะห์ยอดตัวเลขที่ผู้พบเห็นมีการ “ตอบสนอง” ต่อโพสต์ สำหรับสื่อ    

ห รือช่ อ งท างของสำนั กงาน  คปภ . (Most Engagement Post of owned media) ทั้ งท างบวก (Positive 
Feedback) อาทิ ยอดถูกใจ (Like), ยอดแชร์ (Share), ยอดในการแสดงความคิดเห็น และทางลบ (Negative 
Feedback)  

-    วิเคราะห์ยอดตัวเลขที่ผู้พบเห็นมีการ “ตอบสนอง” ต่อโพสต์ สื่อ หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ ที่มีการพูดถึงสำนักงาน คปภ. (Most Engagement Post of Earned Media) ทั้งทางบวก (Positive 
Feedback) อาทิ ยอดถูกใจ (Like), ยอดแชร์ (Share), ยอดในการแสดงความคิดเห็น และทางลบ (Negative 
Feedback) ผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือเว็บบอร์ด หรือคลิปต่าง ๆ   

-     สรุปสาระสำคัญของข่าว/โพสต์ (Key Findings) 
4.7.2 ความคิดเห็น (Comment) 

-     วิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนต่อข่าวสารที่เก่ียวข้อง (Sentiment) 
-     วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการแสดงความคิดเห็น (Comment Purpose) 

อาทิ ชื่นชม ตำหนิ/ร้องเรียน สอบถามข้อมูล Tag Friends เป็น 
4.8 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส โดยรายงานเชิงสถิติและสรุปวิเคราะห์ประเด็น

ข้อมูลข่าวสาร (Key finding) การวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan page, Twitter, 
Instagram, YouTube, Web board โดยแยกตามหัวข้อ ทัศนคติ และแหล่งข้อมูลตามที่กำหนด โดยต้องส่งรายงาน
เป็นรายไตรมาส ไมเ่กินทุกวันที่ 15 ของไตรมาสถัดไป  

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการจ้างติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ.     
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring)  

สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ตามรายละเอียด ดังนี้ 
5.1 เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค     ร้อยละ 8๐ 
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 5.1.1 แผนการดำเนินงาน        ๔0 คะแนน 
 5.1.2 ผลงานและประสบการณ์   20 คะแนน 
 5.1.3 ข้อเสนออ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์  20 คะแนน     

5.2 เกณฑ์ข้อเสนอด้านราคา     ร้อยละ 2๐ 
ทั้งนี้ สามารถสรุปเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้ 
 

 
 

ปัจจัยการ
ให้คะแนน 

น้ำหนัก
(ร้อยละ) 

รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
1.ข้อเสนอ
ด้านเทคนิค 

80 แผนการดำเนินงาน      
ตามข้อกำหนด TOR   
ข้อที่ 4 
            (40 คะแนน) 

นำเสนอวิ ธี ก ารดำ เนิ น งาน  และมี แผนการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับสำนักงาน คปภ. โดดเด่นมาก
ที่สุด มีการจัดทำสรุปกรอบการทำงานอย่างชัดเจน 
มีรายละเอียดครบถ้วน และมีการจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการได้จริง  

40 

น ำ เส น อ วิ ธี ก า รด ำ เนิ น งาน  แ ล ะแ ผ น ก าร
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ที่ชัดเจน 
มีความน่าสนใจเป็นลำดับถัดมา 

35 

   มีวิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน       
ได้ตามท่ีขอบเขตงานกำหนดไว้    

30 

  2) ผลงานและ
ประสบการณ์ 
ตามข้อกำหนด TOR  
ข้อที่ 3.8  
            (20 คะแนน)                            

ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน และนำเสนอ
ผลงานที่ผ่านมา มากกว่า TOR กำหนด 2 ผลงาน
ขึ้นไป 

20 

ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน และนำเสนอ
ผลงานที่ผ่านมา มากกว่า TOR กำหนด จำนวน 1 
ผลงานขึ้นไป 

17 

  มีบุคลากร และนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของบริษัท
ฯ เป็นไปตามที่ TOR กำหนด    15 

  3) ข้อเสนออ่ืน ๆ ที่
เป็นประโยชน์  
           (20 คะแนน) 

ให้ข้อเสนออ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. 
มากกว่า TOR กำหนด เป็นจำนวนมากที่สุด และ
จัดทำเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อเสนอ TOR 
กับข้อเสนอที่เพ่ิมเติม  

20 

ให้ข้อเสนออ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน 
มากกว่า TOR กำหนด เป็นลำดับถัดมา  

17 

ให้ข้อเสนอเป็นไปตามขอบเขตของงาน 15 
2. ข้อเสนอ
ด้านราคา  

2๐ ราคาที่เสนอ  
(20 คะแนน) 

เสนอราคาต่ำที่สุดลำดับที่ 1  20 

ราคาต่ำที่สุดรองลงมาลำดับที่ 2 เป็นต้นไป 
(ระบบ

คำนวณ) 
รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 
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6. ข้อสงวนสิทธิ์ 
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้  สำนักงาน คปภ.       

ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถคัดเลือกผู้ดำเนินการที่มีคุณสมบัติและราคาที่
เหมาะสมได ้ซ่ึงผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

6.2 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            
หรือสำนักงาน คปภ. ถือเป็นการสิ้นสุด รวมทั้ง จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้าง และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

6.3 ในการพิจารณาตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงาน คปภ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  หากจะเป็นผลประโยชน์
ต่อสำนักงาน คปภ. 
 

7. เงื่อนไขการดำเนินงานอ่ืน  
ตามหนังสือ กค(กวจ)0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่เนื่องจากงานจ้างนี้เป็นงานบริการที่ไม่มีการส่งมอบพัสดุ ผู้รับจ้างจึงไม่ต้อง
จัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ 

8. ระยะเวลาการดำเนินงาน   
  ระยะเวลาการดำเนินการจ้างติดตามวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ เกี่ยวข้อง           

กับสำนักงาน คปภ. (Social Media Monitoring) 380 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

9. รายละเอียดการส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน 
  สำนักงาน คปภ. จะจ่ายให้ผู้ รับจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว            

โดยแบ่ง  การจ่ายออกเป็น 4 งวดงาน ภายในระยะเวลา 380 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน       

ตามขอบเขตของการดำเนินงาน ตามข้อ 4 และส่งมอบงาน ตามข้อ 4.5 รายงานรายเดือน จำนวน 3 ฉบับ       
(เดือนที่ 1-3) และตามข้อ 4.8 รายงานรายไตรมาส จำนวน 1 ฉบับ ให้กับสำนักงาน คปภ. โดยมีกำหนดระยะเวลา             
ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง   

งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน      
ตามขอบเขตของการดำเนินงาน ตามข้อ 4 และส่งมอบงาน  ตามข้อ 4.5 รายงานรายเดือน จำนวน 3 ฉบับ       
(เดือนที่ 4-6) และตามข้อ 4.8 รายงานรายไตรมาส จำนวน 1 ฉบับ ให้กับสำนักงาน คปภ. โดยมีกำหนดระยะเวลา            
ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 195 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง   

งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน       
ตามขอบเขตของการดำเนินงาน ตามข้อ 4 และส่งมอบงาน ตามข้อ 4.5 รายงานรายเดือน จำนวน 3 ฉบับ        
(เดือนที่ 7-9) และตามข้อ 4.8 รายงานรายไตรมาส จำนวน 1 เล่ม ให้กับสำนักงาน คปภ. โดยมีกำหนดระยะเวลา             
ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 285 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง   

งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน       
ตามขอบเขตของการดำเนินงาน ตามข้อ 4 และส่งมอบงาน  ตามข้อ 4.5 รายงานรายเดือนจำนวน  3 ฉบับ        
(เดือนที่ 10-12) และตามข้อ 4.8 รายงานรายไตรมาส จำนวน 1 ฉบับ และรายงานวิเคราะห์สรุปรวมเป็นรายปี         
จำนวน 1 ฉบับ ให้กับสำนักงาน คปภ. โดยมีกำหนดระยะเวลา ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 380 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง   
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ทั้งนี้ เพ่ือให้สำนักงาน คปภ. สามารถตรวจดูและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องนำส่งภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป โดยต้องประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหาหลัก และหัวข้อแยกย่อยเพ่ิมเติมตามลักษณะเนื้อหา ช่องทาง และ
ผลกระทบตามท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 12 ฉบับ และจัดทำรายงานสรุป
ข้อมูลเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ และจัดทำรายงานสรุปข้อมูลเป็นรายปี (12 เดือน) โดยจัดทำ
เป็นรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรูปเล่มรายงานรายการละ 2 ชุด และในรูปแบบข้อมูลบรรจุ Flashdrive     
รายการละ 1 ชุด 

10. งบประมาณการดำเนินการ  
  งบประมาณจ้างติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. บนสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media Monitoring) ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

11. ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้อง          

ชำระค่าปรับให้แก่สำนักงาน คปภ. เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สายกลยุทธ์องค์กร กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กลุ่มส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

13. สถานที่ติดต่อและส่งมอบงาน 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  
  เลขที่ ๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐   
 
 
 

ลงชื่อ.................................................... ผู้เขียน            ลงชื่อ......................................................... ผู้เสนอ 
                 (นางสาวเมธินี คีรีราช)                                           (นายเจษฎา วรรณเขจร) 
     ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร          ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
                                                                    รกัษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................... ผู้เห็นชอบ     ลงช่ือ......................................................... ผู้อนุมัติ 
            (นายจักริน จรัญรตันศรี)                                         (นางมยุรินทร์ สทุธิรัตนพันธ์) 
      ผู้อำนวยการกลุ่มงานสือ่สารองค์กร                              (ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร 
     



 

 

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

เรียน ..................................................................................................... 

 ๑. ข้ าพ เจ้ า .. .. .. ... .. . . ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ..ส า นั ก งาน ให ญ่ ตั้ ง อ ยู่ เล ข ที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้าพเจ้า.........................................................................................อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถน น ..... ..... .... .... .. .. ... .. .... .... ..... .... ...ต าบ ล /แขว ง ... .... ..... .. .. .... ..... .. .. .... ..... .... .อ า เภ อ / เข ต
.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่
............................................โทรศัพท์.....................................) โดย.....................................ได้พิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขท่ี.................................โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ ว รวมทั้ งรับรองว่า  ข้าพเจ้ าเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ...............................1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 
 
 



- ๒ - 
 

 

 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพรอ้มนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..... ......................... 
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง............................................. .............. 
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 




































