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รายละเอียดขอบเขตการจัดจาง (Terms of Reference : TOR) 

การจัดจางผลิตส่ือและประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

...................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย     

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีการกำหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย ประกอบกับปจจุบันมีการนำ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมาใชในธุรกิจประกันภัยมากข้ึนจึงทำใหการฉอฉลประกันภัยมีเพ่ิมมากข้ึนในหลาย
ชองทางการสื่อสาร ท้ังจากตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย ผูประเมินวินาศภัย และบุคคลอ่ืนท่ีไมไดรับ
อนุญาตใหเปนตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย หรือผูประเมินวินาศภัย ซ่ึงการฉอฉลประกันภัยจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ระบบธุรกิจประกันภัย เศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ในฐานะ
เปนหนวยงานท่ีกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย จึงตระหนักถึงปญหาการฉอฉลประกันภัย และเห็นควรดำเนินการ
สรางการรับรูสรางความเขาใจ สรางทัศนคติเพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และรูเทาทันภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึน การเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนและผูเอาประกันภัยไดรูจักและรับทราบ จึงเปนส่ิงสำคัญท่ี
สำนักงาน คปภ. ตองดำเนินการอยางตอเน่ือง ประกอบกับปจจุบันมีการประชาสัมพันธผานส่ือดิจิทัล และส่ือ
ประเภทตางๆ ท่ีประชาชนและผูเอาประกันภัยนิยมติดตามขาวสารและสามารถเขาถึงไดงาย อีกท้ัง ยังสามารถ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ในทุกสถานการณ สามารถส่ือสารสู สาธารณชนในวง
กวางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรูความเขาใจ เก่ียวกับการฉอฉลประกันภัยใหแก

ประชาชนและผูเอาประกันภัย 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงความรู เก่ี ยวกับการฉอฉลประกันภัยใหแกประชาชนและ 

ผูเอาประกันภัย 
๓.๓ เพ่ือสรางการรับรู สรางความเขาใจ สรางทัศนคติ และสรางความเชื่อม่ันตอสำนักงาน คปภ. 

ในฐานะหนวยงานท่ีกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 

๓. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ัวไป 
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๔. ขอกำหนดคุณสมบัติผูย่ืนเสนอราคา 

๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีความสามารถตามกฎหมาย 
๔.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ
ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๔.๕ ผูย่ืนขอเสนอตองไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน    
ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๔.๖ ผูยื่นนขอเสนอตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย การจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๔.๗ ผูย่ืนขอเสนอตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และไดข้ึนทะเบียนเปนผูคากับ
ภาครัฐ ของหนวยงานภาครัฐ หรือ E-GP ไวแลว 

๔.๘ ผูย่ืนขอเสนอตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงาน ผลิตส่ือประชาสัมพันธ หรือการโฆษณาหรือ
งานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันกับท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซ่ึง 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองไมเกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันย่ืนเอกสารการเสนอราคา 

๔.๙ ผูย่ืนขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน ศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๔.๑๐ ผูย่ืนขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขาย่ืนขอเสนอ ใหแก
สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

๔.๑๑ ผู ย่ืนขอเสนอตองย่ืนผลงานท่ีแลวเสร็จ ท่ี เก่ียวของกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ  
การโฆษณา หรืองานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน ในรูปแบบวิดีโอและเผยแพรดังตอไปน้ี 

๔.๑๑.๑ ผลิตวิดีโอสำหรับการเผยแพรทางโทรทัศน ซ่ึงมีเน้ือหาแบบแบงตอน ไมนอยกวา 
๑๐ ตอน ข้ึนไปในหน่ึงคูสัญญา  

๔.๑๑.๒ ผลิตวิดีโอสำหรับการเผยแพรทางแพลตฟอรมออนไลน ซ่ึงมีเน้ือหาแบบเร่ืองเดียว
จบหรือแบบแบงตอน ไมนอยกวา ๕ ชิ้นงาน  

โดยส งห ลักฐาน ใน รูปแบบสำเน าสัญ ญ าจ าง ห รือสำ เน าห นั งสื อ รับรองผลงาน 
ภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป นับจนถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือองคกรอิสระอ่ืนๆ ท่ีนาเชื่อถือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสงเอกสารเปนสำเนา
สัญญาจะตองสงสำเนาใบรับเงินงวดสุดทายของผลงานดังกลาวมาดวยเพ่ือประกอบเปนหลักฐานยืนยันวาเปน
ผลงานท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

๔.๑๒ กรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูประกอบการฯ (SMEs) ใหแนบสำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
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๕. รายละเอียดขอบเขตในการดำเนินงาน 

๕.๑ ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย ท่ีครอบคลุมการดำเนินงานในข้ันตอนตางๆ อยางชัดเจน และจะตองแสดงให
เห็นถึงข้ันตอนการทำงานท่ีเปนไปไดในการดำเนินงานใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๕.๒ ผู ย่ืนขอเสนอตองผลิตส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย โดยมีรายละเอียด 
การดำเนินการอยางนอย ดังน้ี 

๕.๒.๑ นำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย ในรูปแบบตางๆ ไมนอยกวา ๒ รูปแบบ พรอมอธิบายเหตุผลและ
แนวคิดดังกลาว ใหสำนักงาน คปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการในข้ันตอนอ่ืนๆ ตอไป 

 ๕.๒.๒ ดำเนินการผลิตส่ือประชาสัมพันธท่ีเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการฉอฉล
ประกันภัย ในรูปแบบวิดีโอความยาวไมนอยกวา ๓ นาที จำนวนไมนอยกวา ๔ ชิ้นงาน (เร่ือง) และรูปแบบ
วิดีโอไฮไลทความยาวไมนอยกวา 45 วินาที จำนวนไมนอยกวา ๑ ชิ้นงาน หรือตามท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด 
โดยมีรายละเอียดในการผลิตอยางนอย ดังน้ี 

 ๕.๒.๒.๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทำแผนการผลิตส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบวิดีโอ
อยางละเอียด โดยจะตองนำเสนอเทคนิครูปแบบและวิธีการเลาเร่ือง โครงเร่ือง (Storyline) เน้ือหา (Script) 

กรอบแสดงเร่ืองราว (Storyboard) จำนวนไมนอยกวา ๔ ชิ้นงาน (เร่ือง) ตอสำนักงาน คปภ. เพ่ือขอความ
เห็นชอบกอนการดำเนินการผลิต 

 ๕.๒.๒.๒ ผูย่ืนขอเสนอตองดำเนินการจัดหาศิลปน หรือ ดารา หรือ บุคคลผูมี
ชื่อเสียงท่ีมีจำนวนผูติดตามผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และ Youtube 
(ยูทูป) รวมกันไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม (หน่ึงลานผูติดตาม)  จำนวน ๔ คน (๑ คน ตอ ๑ ชิ้นงาน 
(เร่ือง)) เปนบุคคลท่ีจะถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย ตามโครงเร่ืองท่ีนำเสนอตาม
ขอ ๕.๒.๒.๑ พรอมเหตุผลประกอบ การตัดสินใจ โดยตองนำเสนอใหสำนักงาน คปภ. พิจารณาคัดเลือก 
จำนวน ๖ คน 

 ๕.๒.๒.๓ ผูย่ืนขอเสนอตองนำเสนอทีมงานผลิตส่ือประชาสัมพันธ/ภาพยนตรโดย
จะตองแสดงผลงานและประสบการณของทีมงานท้ังหมด โดย ตองมีประสบการณในการทำงานท่ีเก่ียวของกับ
การผลิตส่ือประชาสัมพันธ/ภาพยนตรโฆษณา และ/ห รือ ส่ือโฆษณาออนไลน  ไมนอยกวา ๕  ป  
จำนวนอยางนอย ๓ คน 

๕.๒.๒.๔ ดำเนินการผลิตส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบวิดีโอ และวิดีโอไฮไลท 
ในรูปแบบดังตอไปน้ี 

(๑) รูปแบบภาพและเสียงพากยภาษาไทย แบบไมตองมีคำบรรยายใตภาพ จำนวน 5 เร่ือง 
(๒) รูปแบบภาพและเสียงพากยภาษาไทย แบบมีคำบรรยายใตภาพ (Sub-Title) 

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จำนวนอยางนอย ๒ เร่ือง  
(๓) คุณภาพความคมชัดในระดับ Full HD 1080 i (1920x1080) หรือดีกวา 

ในรูปแบบไฟลวิดีโอตางๆ ดังตอไปน้ี 
- ไฟลวิดีโอ นามสกุล (File Format) .MOV เขารหัส (Codec) แบบ ProRes 422 หรือ
- ไฟลวิดีโอ นามสกุล (File Format) .MP4
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๕.๒.๓ ออกแบบและจัดทำภาพโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบ Poster จำนวนไมนอยกวา 
๔ รูปแบบ 

๕.๒.๔ ออกแบบและจัดทำ Infographic ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย โดยมีเน้ือหาและรูปแบบสอดคลองกับเน้ือหาตามส่ือประชาสัมพันธเพ่ืออธิบาย
สรางความเขาใจใหแกประชาชน จำนวนไมนอยกวา ๔ ชิ้นงาน 

 ๕.๓ ผูย่ืนขอเสนอตองดำเนินการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย ตามขอ ๕.๒ 
ผานชองทางส่ือออนไลน อยางนอย ๑ ชิ้นงานใน ๑ ชองทาง โดยมีรายละเอียดการเผยแพรอยางนอย ดังน้ี 

๕.๓.๑ เผยแพรส่ือประชาสัมพันธอยางนอย ๑ ชิ้นงานในชองทางเฟซบุก (Platform Online : 

Facebook) จำนวนไมนอยกวา ๔ เพจ โดยแตละเพจ ตองมีจำนวนผูติดตามไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม 
(หน่ึงลานผูติดตาม) 

๕.๓.๒ เผยแพรส่ือประชาสัมพันธอยางนอย ๑ ชิ้นงานในชองทางยูทูป (Platform Online : 

YouTube) จำนวนไมนอยกวา ๑ บัญชียูทูป โดยแตละบัญชียูทูป ตองมีจำนวนผู ติดตามไมนอยกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม (หน่ึงลานผูติดตาม)  

๕.๓.๓ เผยแพรส่ือประชาสัมพันธอยางนอย ๑ ชิ้นงานในชองทางอินสตาแกรม (Platform Online : 

Instagram) จำนวนไมนอยกวา ๑ บัญชีอินสตาแกรมโดยแตละบัญชีอินสตาแกรมตองมีจำนวนผูติดตาม       
ไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม (สองแสนผูติดตาม) 

๕.๔ ผูยื่นขอเสนอตองดำเนินการดานลิขสิทธิ์ของ Graphic เพลง หรือภาพประกอบ ท่ีนำมาใชในการ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ ใหไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายกอนท่ีจะสงมอบงาน หากเกิดปญหาหรือ มีการ
ฟองรอง เก่ียวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญาจากการดำเนินงานตามโครงการ ผูรับจางตองรับผิดชอบแต
เพียงผูเดียว รวมถึงผูรับจางตองรับผิดชอบในการทำละเมิดดวยตนเอง ในกรณีนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน
มาเปนสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดในการผลิตสื่อขางตนน้ี 

๕.๕ สื่อประชาสัมพันธ หรือผลงานท้ังหมด ท่ีเกิดจากการดำเนินงานภายใตโครงการน้ี ในการสงมอบ
งานตองจัดสงใหสำนักงาน คปภ. ในรูปแบบไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบไฟล file MP4 หรือ MOV 

และบันทึกลงใน Flash Drive หรือ USB Thumb Drive จำนวน ๑๐ ชุด 

๖. การย่ืนขอเสนอ 

ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำขอเสนอดาน เทคนิค ตามรายละเอียดขอบเขตการจัดจาง (TOR) 
ใหอยูในรูปเลม จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย  

๖.๑ ขอเสนอดานเทคนิค 
๖.๑.๑ ผูย่ืนขอเสนอตองแสดงประวัติ ผลงาน และประสบการณของบริษัท (Company 

Profile) และทีมงาน โดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังน้ี 

(๑) ประวัติ ผลงาน และประสบการณของบริษัท (อางอิงตามขอ ๔.๑๑) 
(๒) รายชื่อทีมงาน พรอมรายละเอียดผลงานและประสบการณ (อางอิงตามขอ ๕.๒.๒.๓) 

๖.๑.๒ ผู ย่ืนขอเสนอตองนำเสนอศิลปน หรือ ดารา หรือ บุคคลผูมีชื่อเสียง ท่ีมีจำนวน
ผู ติดตามผานชองทางเฟซบุก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) และ Youtube (ยูทูป) รวมกัน 

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม (หน่ึงลานผูติดตาม) ใหสำนักงาน คปภ. พิจารณาคัดเลือก จำนวน ๖ คน 
พรอมเหตุผลในการเลือกบุคคลดังกลาว (อางอิงตามขอ ๕.๒.๒.๒) 
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๖.๑.๓ ผูย่ืนขอเสนอตองนำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินการผลิตส่ือประชาสัมพันธเพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย ในรูปแบบตางๆ และเหตุผลของแนวความคิด
ดังกลาว (อางอิงตามขอ ๕.๒.๑) 

๖.๑.๔ ผู ย่ืนขอเสนอตองนำเสนอรูปแบบ เทคนิค การเลาเร่ืองในส่ือประชาสัมพันธท่ี
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย จำนวนไมนอยกวา ๔ ชิ้นงาน (เร่ือง) พรอมอธิบาย
รายละเอียด (อางอิงตามขอ ๕.๒.๒)  

๖.๑.๕ ผูย่ืนขอเสนอตองนำเสนอชองทางการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉล
ประกันภัย ตามขอ ๕.๓ 

๖.๒ ขอเสนอดานราคา 
๖.๒.๑ ตองเสนอราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว และแจกแจงรายละเอียดคาใชจายใหชัดเจน 

๖.๒.๒ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการเสนอราคาของผู ย่ืนขอเสนอท้ังหมด หากไมไดรับการ
พิจารณาจางผูย่ืนขอเสนอจะเรียกคาเสียหายจากสำนักงาน คปภ. ไมได ท้ังน้ี สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมพิจารณาผลสำหรับผูย่ืนขอเสนอท่ีจัดทำเอกสารขอเสนอไมครบถวน หรือครบถวนแบบมีเง่ือนไข และ
หากผูย่ืนขอเสนอตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานท่ีวาจางตามรายละเอียดขอบเขตการจัดจาง 
(TOR) นี้  สามารถติดตอเพ่ิมเติมได ท่ีกลุมคดีปกครองและแพง สำนักงาน คปภ. หมายเลขโทรศัพท 
๐ ๒๕๑๕ ๓๙๙๙ ตอ ๗๕๐๔ และ ๗๕๐๗ 

๗. ข้ันตอนการพิจารณา 

๗.๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองผานเกณฑคุณสมบัติตามขอ ๔ อยางถูกตองครบถวน คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจึงจะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาตอไป 

๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค 
โดยพิจารณาประวัติ ผลงาน และประสบการณของบริษัท ทีมงานและศิลปน ดารา ท่ีนำเสนอ แผนการ
ดำเนินงาน และรูปแบบ เทคนิค การเลาเร่ืองในส่ือประชาสัมพันธ ท่ีเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การฉอฉลประกันภัย โดยหากคณะกรรมการฯ พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคแลว จึงจะดำเนินการพิจารณา
ขอเสนอดานราคาตอไป ซ่ึงผูย่ืนขอเสนอไดดำเนินการไปแลวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓๑ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

๗.๓ สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก โดยจะพิจารณาจากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนนรวม
ดานเทคนิคและราคามากท่ีสุด ดังน้ัน ผูเสนอราคาต่ำสุดไมจำเปนตองไดรับการคัดเลือกเสมอไป และการ
พิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสถือเปนสิทธ์ิขาด 

๘. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะพิจารณาขอเสนอโดยใชหลักเกณฑ 
ขอเสนอดานเทคนิค รอยละ ๙๐ และขอเสนอดานราคา รอยละ ๑๐ ดังน้ี 
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เกณฑการ
ใหคะแนน 

น้ำหนัก
(%) 

รายละเอียด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. ขอเสนอ 

ดานเทคนิค 

๙๐ ๑) ยื่นผลงานท่ีแลวเสร็จใน
การผลิตส่ือการประชา สัมพันธ
ในรูปแบบวิดีโอและเผยแพร
ทางโทรทัศน ซ่ึงมีเน้ือหาแบบ
แบงตอน ไมนอยกวา 1๐ ตอน 
ข้ึนไป ในหน่ึงคูสัญญาใน
ระยะเวลาไมเกิน ๕ ป  
(รายละเอียดตาม TOR  

ขอ ๔.๑๑.๑) 
(๑๐ คะแนน) 

ผลงานอางอิงการผลิตวิดีโอและเผยแพร 
ทางโทรทัศน ซ่ึงมีเน้ือหาแบบแบงตอน  
จำนวน 21 ตอน ข้ึนไป 

๑๐ 

ผลงานอางอิงการผลิตวิดีโอและเผยแพร 
ทางโทรทัศน ซ่ึงมีเน้ือหาแบบแบงตอน  
จำนวน 16 - 20 ตอน 

8 

ผลงานอางอิงการผลิตวิดีโอและเผยแพร 
ทางโทรทัศน ซ่ึงมีเน้ือหาแบบแบงตอน  
จำนวน 10 - 15 ตอน 

6 

๒) ยื่นผลงานท่ีแลวเสร็จใน
การผลิตส่ือการประชา 
สัมพันธในรูปแบบวิดีโอและ
เผยแพรทางแพลตฟอรม
ออนไลนซึ่งมีเน้ือหาแบบเร่ือง
เดียวจบหรือแบบแบงตอน        
ไมนอยกวา 5 ชิ้นงาน        
ในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป 
(รายละเอียดตาม TOR       
ขอ ๔.๑๑.๒) 

(๕ คะแนน) 

ผลงานอางอิงการผลิตวิดีโอและเผยแพรทาง
แพลตฟอรมออนไลนซึ่งมีเน้ือหาแบบเร่ืองเดียวจบ
หรือแบบแบงตอน จำนวน 15 ชิ้นงานข้ึนไป 

๕ 

ผลงานอางอิงการผลิตวิดีโอและเผยแพรทาง
แพลตฟอรมออนไลนซึ่งมีเน้ือหาแบบเร่ืองเดียวจบ
หรือแบบแบงตอน จำนวน 10 - 14 ชิ้นงาน 

4 

ผลงานอางอิงการผลิตวิดีโอและเผยแพรทาง
แพลตฟอรมออนไลนซึ่งมีเน้ือหาแบบเร่ืองเดียวจบ
หรือแบบแบงตอน จำนวน 5 - 9 ชิ้นงาน 

3 

๓) ทีมงานที่มีประสบการณ
การทำงานท่ีเก่ียวของกับการ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ/
ภาพยนตร/โฆษณา และ/หรือ 
สื่อโฆษณาออนไลน 
ไมนอยกวา ๕ ป  
จำนวนอยางนอย ๓ คน  
(รายละเอียดตาม TOR  

ขอ ๕.๒.๒.๓)      
(๕ คะแนน) 

นำเสนอทีมงานท่ีมีประสบการณการทำงานท่ี
เก่ียวของกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ/
ภาพยนตร/โฆษณา และ/หรือ สื่อโฆษณาออนไลน 
ไมนอยกวา 5 ป จำนวน 5 คนข้ึนไป 

๕ 

นำเสนอทีมงานท่ีมีประสบการณการทำงานท่ี
เก่ียวของกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ/
ภาพยนตร/โฆษณา และ/หรือ สื่อโฆษณาออนไลน 
ไมนอยกวา 5 ป จำนวน 4 คน 

๔ 
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นำเสนอทีมงานท่ีมีประสบการณการทำงานท่ี
เก่ียวของกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ/
ภาพยนตร/โฆษณา และ/หรือ สื่อโฆษณาออนไลน 
ไมนอยกวา 5 ป จำนวน 3 คน 

๓ 

  ๔) ใหคัดเลือกศิลปน หรือ ดารา 
หรือ บุคคลผูมีชื่อเสียง  
จำนวน ๖ คน ท่ีมีจำนวน
ผูติดตามผานชองทางเฟซบุก 
(Facebook), อินสตาแกรม 
(Instagram) และ Youtube (ยูทูป) 

รวมกันไมนอยกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม ตอคน
(รายละเอียดตาม TOR          
ขอ ๕.๒.๒.๒)       

(๒๐ คะแนน) 

นำเสนอ ศิลปน หรือ ดารา หรือ บุคคลผูมีชื่อเสียง 
จำนวน ๖ คน ที่มีผูติดตามผานชองทางเฟซบุก 
(Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) และ 
Youtube (ยูทูป) รวมกันต้ังแต  
๑0,๐๐๐,๐๐๐ (สิบลาน) ผูตดิตามข้ึนไป 

๒๐ 

นำเสนอ ศิลปน หรือ ดารา หรือ บุคคลผูมีชื่อเสียง 
จำนวน ๖ คน ที่มีผูติดตามผานชองทางเฟซบุก 
(Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) และ 
Youtube (ยูทูป) รวมกันต้ังแต ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(แปดลาน) ข้ึนไป แตไมถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐        
(สิบลาน) ผูติดตาม 

๑๕ 

นำเสนอ ศิลปน หรือ ดารา หรือ บุคคลผูมีชื่อเสียง 
จำนวน ๖ คน ที่มีผูติดตามผานชองทางเฟซบุก 
(Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) และ 
Youtube (ยูทูป) รวมกันต้ังแต ๖,๐๐๐,๐๐๐ (หกลาน) 
แตไมถึง ๘,๐๐๐,๐๐๐ (แปดลาน) ผูติดตาม 

๑๒ 

  5) นำเสนอแนวคิดและแผนการ
ดำเนินการจัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ฉอฉลประกันภัยในรูปแบบ
ตางๆ ไมนอยกวา ๒ รูปแบบ 
พรอมอธิบายเหตุผลและ
แนวคิดดังกลาว (รายละเอียด
ตาม TOR  ขอ ๕.๒.๑) 
                   (๑๐ คะแนน)     

นำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินการจัดทำ     
สื่อประชาสัมพันธท่ีมีความนาสนใจ และโดดเดน 
จำนวน ๔ รูปแบบ พรอมอธิบายเหตุผล 

๑๐ 

นำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินการจัดทำ     
สื่อประชาสัมพันธท่ีมีความนาสนใจ และโดดเดน 
จำนวน ๓ รูปแบบ พรอมอธิบายเหตุผล 

๗ 

นำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินการจัดทำ    
สื่อประชาสัมพันธท่ีมีความนาสนใจและโดดเดน 
จำนวน  ๒ รูปแบบ พรอมอธิบายเหตุผล 

๖ 
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6) นำเสนอเทคนิค รูปแบบ
และวิธีการเลาเร่ืองในส่ือ
ประชาสัมพันธตรงกับ
วัตถุประสงคหลักของงาน
ความคิดสรางสรรค รูปแบบ
และวิธีการนำเสนอ มีความ
นาสนใจ สามารถส่ือสารให
เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เขาใจไดงาย
ถูกตอง ครบถวน
ไมนอยกวา ๔ แนวคิด
(รายละเอียดตาม TOR

ขอ ๕.๒.๒)

(๒๐ คะแนน) 

นำเสนอเทคนิค รูปแบบและวิธีการเลาเร่ืองในสื่อ
ประชาสัมพันธ ตรงกับวัตถุประสงคหลักของงาน 
ความคิดสรางสรรค รูปแบบและวิธีการนำเสนอ     
มีความนาสนใจ สามารถส่ือสารใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจไดงาย 
ถูกตอง ครบถวน จำนวน ๖ แนวคิด 

๒๐ 

นำเสนอเทคนิค รูปแบบและวิธีการเลาเร่ืองในสื่อ
ประชาสัมพันธ ตรงกับวัตถุประสงคหลักของงาน 
ความคิดสรางสรรค รูปแบบและวิธีการนำเสนอ    
มีความนาสนใจ สามารถส่ือสารใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจไดงาย 
ถูกตอง ครบถวน จำนวน ๕ แนวคิด 

๑๕ 

นำเสนอเทคนิค รูปแบบและวิธีการเลาเร่ืองในสื่อ
ประชาสัมพันธ ตรงกับวัตถุประสงคหลักของงาน 
ความคิดสรางสรรค รูปแบบและวิธีการนำเสนอ    
มีความนาสนใจ สามารถส่ือสารใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจไดงาย 
ถูกตอง ครบถวน จำนวน ๔ แนวคิด 

๑๒ 

7) นำเสนอแผนการเผยแพร
สื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับ
การฉอฉลประกันภัย
อยางนอย ๑ ชิ้นงาน
ใน ๑ ชองทางออนไลน 
(รายละเอียดตาม TOR

ขอ ๕.๓)
 (๒๐ คะแนน) 

นำเสนอแผนการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ     
ผานชองทางส่ือออนไลนดังน้ี 
๑. เฟซบุก (Facebook) จำนวน ๖ เพจ        
โดยแตละเพจตองมีจำนวนผูติดตาม 

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม  
๒. ยูทูป (YouTube) จำนวน ๓ บัญชียูทูป       
โดยแตละบัญชียูทูปตองมีจำนวนผูติดตาม 

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม 
๓. อินสตาแกรม (Instagram) จำนวน ๓ บัญชี
อินสตาแกรม โดยแตละบัญชีอินสตาแกรมตองมี
จำนวนผูติดตาม ไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม 

๒๐ 
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นำเสนอแผนการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ          
ผานชองทางส่ือออนไลนดังน้ี 
๑. เฟซบุก (Facebook) จำนวน ๕ เพจ 

โดยแตละเพจตองมีจำนวนผูติดตามไมนอยกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม  
๒. ยูทูป (YouTube) จำนวน ๒ บัญชียูทูป  
โดยแตละบัญชียูทูปตองมีจำนวนผูติดตาม 

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม 
๓. อินสตาแกรม (Instagram) จำนวน ๒ บัญชี
อินสตาแกรม โดยแตละบัญชีอินสตาแกรมตองมี
จำนวนผูติดตาม ไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม 

๑๕ 

นำเสนอแผนการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ 
ผานชองทางส่ือออนไลนดังน้ี 
๑. เฟซบุก (Facebook) จำนวน ๔  เพจ  
โดยแตละเพจตองมีจำนวนผูติดตามไมนอยกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม  
๒. ยูทูป (YouTube) จำนวน ๑ บัญชียูทูป  
โดยแตละบัญชียูทูปตองมีจำนวนผูติดตาม 

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม 
๓. อินสตาแกรม (Instagram) จำนวน ๑ บัญชี
อินสตาแกรม โดยแตละบัญชีอินสตาแกรมตองมี
จำนวนผูติดตาม ไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ผูติดตาม 

๑๒ 

๒. ขอเสนอ
ดานราคา 

๑๐ ขอเสนอดานราคา  
  

(๑๐ คะแนน) 

ราคาต่ำท่ีสุดลำดับท่ี ๑ ๑๐ 

ราคาต่ำสุดรองลงมาลำดับท่ี ๒  
เปนตนไป 

(ระบบ 

คำนวณ) 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 

 

๙. ระยะเวลาดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๑๐. ขอกำหนดดานการสงมอบ 

ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำรูปเลมสรุปการดำเนินการผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย ในชองทางตางๆ ใหครบถวนตามขอบเขตการดำเนินงานท่ีไดดำเนินการแลว
เสร็จ พรอมออกแบบรูปเลมใหสวยงาม โดยสงมอบในรูปแบบเอกสารกระดาษ (Hard Copy) จำนวน ๒ ชุด           
และสงมอบส่ือประชาสัมพันธ หรือผลงานท้ังหมด ท่ีเกิดจากการดำเนินงานภายใตโครงการน้ี ในรูปแบบ
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบไฟล file MP4 หรือ MOV โดยบันทึกลงใน USB Thumb Drive หรือ 

Flash Drive จำนวน ๑๐ ชุด เพ่ือนำสงตามงวดงาน ดังน้ี 

 

งวดงาน การดำเนินการ / ส่ิงท่ีสงมอบ ระยะเวลา 

งวดงานท่ี ๑ ๑) แผนการดำเนินงานสำหรับการผลิตและเผยแพร ส่ือประชาสัมพันธ            
อยางละเอียด ซ่ึงจะตองครอบคลุมการดำเนินงานในข้ันตอนตางๆ อยางชัดเจน 
และจะตองแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการทำงานท่ีเปนไปไดในการดำเนินงานใหแลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด  (รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๑) 
๒) นำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินการผลิตส่ือประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสราง
คว าม รู ค ว าม เข า ใจ เ ก่ี ย ว กั บ ก ารฉ อ ฉลป ระ กัน ภั ย  ใน รูป แบ บ ต างๆ  
ไมนอยกวา ๒ รูปแบบ พรอมอธิบายเหตุผลและแนวคิดดังกลาว ใหสำนักงาน 
คปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ  (รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒.๑) 
๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทำแผนการผลิตส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบวิดีโอ
อยางละเอียด โดยจะตองนำเสนอเทคนิครูปแบบและวิธีการเลาเร่ือง แผนการ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบวิดีโออยางละเอียด โดยจะตองนำเสนอ      
โครงเร่ือง (Storyline) เน้ือหา (Script) กรอบแสดงเร่ืองราว (Storyboard) 

จำนวน ๔ ชิ้นงาน (เร่ือง) ตอสำนักงาน คปภ. เพ่ือขอความเห็นชอบกอนการ
ดำเนินการผลิต  (รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒.๒.๑) 

ภายใน 25 วันนับถัด
จ า ก วั น ท่ี ล ง น า ม      
ในสัญญา 

งวดงานท่ี ๒ ๑) ผลิตส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย สำหรับเร่ืองท่ี ๑ และ ๒ 
(รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
          ๑.๑) ผลิตส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบวิดีโอและวิดีโอไฮไลท ในรูปแบบ
ดังตอไปน้ี 

(๑ ) รูปแบบภาพและเสียงพากยภาษาไทย แบบไมต องมี              
คําบรรยายใตภาพ จํานวน ๓ เร่ือง  

(๒) รูปแบบภาพและเสียงพากยภาษาไทย แบบมีคําบรรยาย      
ใตภาพ (Sub-Title) ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จํานวนอยางนอย ๑ เร่ือง  

(๓) คุณภาพความคมชัดในระดับ Full HD 1080i (1920x1080) 
หรือดีกวา ในรูปแบบไฟลวิดีโอตางๆ ดังตอไปน้ี  

- ไฟลวิดีโอ นามสกุล (File Format) .MOV เขารหัส (Codec) 

แบบ ProRes 422 หรือ 

- ไฟลวิดีโอ นามสกุล (File Format) .MP4 (รายละเอียดตาม 
TOR ขอ ๕.๒.๒.๔) 
           ๑ .๒ ) ภ าพ โฆษณ าประชาสัม พันธ ใน รูปแบบ  Poster จำนวน 

ไมนอยกวา ๒ รูปแบบ (รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒.๓) 
           ๑ .๓ ) ภาพ Infographic เก่ียวกับการฉอฉลประกันภั ย จำนวน 

ไมนอยกวา ๒ ชิ้นงาน (รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒.๔) 

ภายใน 5๐ วันนับถัด
จากวัน ท่ีลงนามใน
สัญญา 
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๒) สรุปผลการดำเนินการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉล
ประกันภัย จำนวน ๓ เร่ือง ตามขอ ๕.๒ ผานชองทางส่ือออนไลน (รายละเอียด
ตาม TOR ขอ ๕.๓ ) โดยผู รับจางจะตองส งมอบงานในรูปแบบเอกสาร 
(Hard Copy) จำนวน ๒ ชุด และสงมอบส่ือประชาสัมพันธ หรือผลงานท้ังหมด
ในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบไฟล file MP4 หรือ MOV และ
บั น ทึ ก ล ง ใน  Flash Drive ห รื อ  USB Thumb Drive จ ำ น ว น  ๕  ชุ ด 
(รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๕) 

งวดงานท่ี ๓ ๑) ผลิตส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย สำหรับเร่ืองท่ี ๓ และ ๔ 
(รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) ผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบวิดีโอ ในรูปแบบดังตอไปน้ี 

(๑) รูปแบบภาพและเสียงพากยภาษาไทย แบบไมตองมีคำบรรยาย
ใตภาพ จำนวน 2 เร่ือง  

(๒) รูปแบบภาพและเสียงพากยภาษาไทย แบบมีคำบรรยายใตภาพ 
(Sub-Title) ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จำนวนอยางนอย 1 เร่ือง  

(๓) คุณภาพความคมชัดในระดับ Full HD 1080i (1920x1080) 
หรือดีกวา ในรูปแบบไฟลวิดีโอตางๆ ดังตอไปน้ี  

- ไฟลวิ ดี โอ นามสกุล (File Format) .MOV เขารหัส (Codec)

แบบ ProRes 422 หรือ 

- ไฟลวิดีโอ นามสกุล (File Format) .MP4 (รายละเอียดตาม TOR

ขอ ๕.๒.๒.๔) 
๑ .๒ ) ภ าพ โฆ ษ ณ าป ระช า สั ม พั น ธ ใน รูป แบ บ  Poster จำน วน 

ไมนอยกวา ๒ รูปแบบ (รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒.๓) 
๑ .๓ ) ภ าพ  Infographic เ ก่ี ยว กับการฉ อฉลประกันภั ย  จำนวน 

ไมนอยกวา ๒ ชิ้นงาน (รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๒.๔) 

๒) สรุปผลการดำเนินการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการฉอฉล
ประกันภัย จำนวน ๒ เร่ือง ตาม TOR ขอ ๕.๒ ผานชองทางส่ือออนไลน
(รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๓) โดยผูรับจางจะตองสงมอบงานในรูปแบบ
เอกสาร (Hard Copy) จำนวน ๒ ชุด และสงมอบส่ือประชาสัมพันธ หรือผลงาน
ทั้งหมดใน แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบไฟล file MP4 หรือ MOV 

และบัน ทึกลงใน  Flash Drive ห รือ  USB Thumb Drive จำนวน  ๕  ชุ ด 
(รายละเอียดตาม TOR ขอ ๕.๕) 

ภายใน ๙๐ วันนับถัด
จากวัน ท่ีลงนามใน
สัญญา 
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๑๑. เง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติม 

ตามหนังสือ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดใหผูรับจางตองจัดทำ
แผนการใช พัสดุ ท่ีผลิตภายในประเทศ แตเน่ืองจากงานจางน้ีเปนงานบริการท่ีไมมีการสงมอบพัสดุ 
ผูรับจางจึงไมตองจัดทําแผนการใชพัสดุภายในประเทศ 

๑๒. ขอกำหนดดานการชำระเงิน 

สำนักงาน คปภ. จะชำระเงินแตละงวดงาน ภายหลังจากผูเสนอราคาสงมอบงานตามกำหนด และ
ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและไดรับการอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. เรียบรอยแลว ดังน้ี 

๑๒.๑ งวดงานท่ี ๑ ชำระเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของมูลคาสัญญา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 
๑๒.๒ งวดงานท่ี ๒ ชำระเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของมูลคาสัญญา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) 
๑๒.๓ งวดงานท่ี ๓ ชำระเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของมูลคาสัญญา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) 

๑๓. วิธีการดำเนินงาน 

จัดจางดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔. งบประมาณท่ีใช 

วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) โดยเบิกจายจาก
วงเงินงบประมาณสำนักงาน คปภ. ป ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) และ ป ๒๕๖๖ 
จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)  

๑๕. อัตราคาปรับ 

หากผูรับจางไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาและผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชำระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจำนวนเงิน รอยละ ๐.๑๐ บาท ของวงเงินที่ทำ
สัญญาจางนับถัดจากวันท่ีกำหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันท่ีผูวาจางไดขยายเวลาทำงานให
จนถึงวันท่ีทำงานเสร็จจริง นอกจากน้ีผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผูรับจาง
ทำงานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจำนวนเงินคาปรับดังกลาวไดอีกดวย 

๑๖. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กลุมงานคดี สายกฎหมายและคดี  
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๑๗. สถานท่ีติดตอและสงมอบงาน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 
เลขท่ี ๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  

ลงชื่อ.........................................................ผูเขียน 

 (นางสาวพรพิสุทธ์ิ ผานดี) 

ลงชื่อ.........................................................ผูเสนอ  

   (นายรติ พิมพสมาน) 

ลงชื่อ.........................................................ผูเห็นชอบ  

 (นายอดิศร พิพัฒนวรพงศ) 

ลงชื่อ.........................................................ผูอนุมัติ  

  (นายชัยยุทธ มังศรี) 

............................................................................................
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