รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
(Terms of Reference : TOR)
การจัดจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ดา้ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ประจําปีงบประมาณ 2560
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
---------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์การ
ดําเนินงานที่สําคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้กับนานา
ประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประเทศชาติโดยรวม รวมทั้งเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย ขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ที่ผ่านมา สมอ. ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนได้จัดกิจกรรมรูปแบบ Event
Marketing ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณภาพและการมาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการประชาสัมพันธ์ของ สมอ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรดําเนิน โครงการ
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจําปี 2560 ขึ้นเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภคโดยรวม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของมาตรฐานและคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม
2.2 เพื่อให้ประชาชนรู้จักเครื่องหมายมาตรฐานและเลือกใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
3. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้บริโภค อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. กิจกรรมดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ ปี 2560
4.2 จัดทําสื่อเผยแพร่ตามแผนการประชาสัมพันธ์ปี 2560
4.3 เผยแพร่สื่อและดําเนินกิจกรรมตามแผนการประชาสัมพันธ์ปี 2560 ที่กําหนดไว้
4.4 ประเมินผลและวิเคราะห์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอนาคต
5. ขอบเขตการดําเนินการ
5.1 จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกําหนด
- แนวคิดหลัก (concept) ในการสื่อสาร
- การวางแผนการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในการจั ด ทํ า แผนการประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์สื่อ หรือข้อมูลอื่นๆ โดยกําหนด
รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
พร้อมแนบหลักฐาน เอกสาร ยืนยันการจองสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามที่ระบุไว้ข้อ 5.2 แผน
งานฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจาก สมอ.
5.2 จัดทําและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้
(1) ผลิตสปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรฐานหรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จํานวน 1 เรื่อง
(2) เผยแพร่สปอตวิทยุ ตามข้อ 5.2(1) ความยาว 30 วินาที ในช่วงเวลา 6.00-21.00 น. ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงความถี่ระบบ FM จํานวนไม่น้อยกว่า 3 สถานี ได้แก่ FM 100 หรือ FM 95 หรือ FM 93
หรือ FM 92.5 เป็นต้น จํานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง โดยเป็นสถานีที่มีพื้นที่การออกอากาศในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลร่วมกับสถานีที่มีพื้นที่การออกอากาศครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
(3) ออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (Billboard) ขนาดไม่น้อยกว่า
180 ตารางเมตร ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทําเลที่มีศักยภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จํานวนมาก จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ป้าย ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 เดือน
(4) ออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณริมถนน เสาทางด่วน เสาสะพาน
ข้ามแยก หรือเสารถไฟฟ้า(light box) ขนาดไม่น้อยกว่า 4x2 เมตร ในเขตกรุงเทพมหานครในทําเลที่มีผู้คนสัญจร
ไปมาเป็นจํานวนมากมีศักยภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จํานวนมาก ได้แก่ ถนนพระรามที่ 6 สะพานข้ามแยก
พระราม 9 สะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง สะพานข้ามแยกคลองตัน สะพานข้ามแยกอโศก-เพชรบุรี ถนนราม
อินทรา-วัชรพล จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 ป้าย ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดทํา เผยแพร่และติดตั้งสื่อโฆษณาทั้งหมด
5.3 สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดผู้ว่าจ้างต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดําเนินการ หากผลการดําเนินการมี
คุณภาพไม่ดี หรือไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ จะต้องแก้ไขจัดทําให้ถูกต้อง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้รับจ้างต้องทําการประเมินผลการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ ตามหลักวิชาการและดําเนินการสรุป
รายงานการประเมินผล ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการโดยผู้มีอาชีพในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (THIRD PARTY)
เพื่อวัดผลและแสดงผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ จํานวนไม่น้อยกว่า 800 คน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 5.2
โดยก่อนการดําเนินงานผู้รับจ้างจะต้องนําเสนอรายละเอียดทั้งหมดเพื่อขอความเห็นชอบจากกอง
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนดําเนินงาน
5.5 สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกิดจากการดําเนินงานตามโครงการนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5.6 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รับจ้างต้องดําเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับไปโดยเร็วและจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น
5.7 คู่สัญญาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนินงานได้ หากมีเหตุผลและความ
จํ า เป็ น อั น สมควร กรณี ผู้ รั บ จ้ า งขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งทราบและพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่ผู้รับจ้างจะดําเนินการต่อไป
5.8 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการเป็นที่ปรึกษาและจัดทําข้อมูลด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดอายุ
สัญญา
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6 การส่งมอบงาน
6.1 การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด โดยแต่ละงวดผู้รับจ้างจะต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานการ
ดําเนินการให้ สมอ. ตามแผนการดําเนินงานที่ผู้รับจ้างเสนอ โดยหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงได้ว่า ได้เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว เช่น หนังสือรับรองการออกอากาศจากสถานีวิทยุ สําเนาการ
ออกอากาศทางสื่อวิทยุ รูปถ่าย หนังสือ/เอกสารยืนยันระยะเวลาการเผยแพร่ป้ายโฆษณา เป็นต้น
6.2 การส่งมอบงานในงวดที่ 4 ต้องจัดทํา
6.2.1 รายงานสรุปผลการประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะ จํานวน 2 ชุด
6.2.2 รายงานผลการดําเนินงานทั้งหมด จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) สปอต และ artwork สื่อโฆษณาทั้งหมดที่เผยแพร่ พร้อมไฟล์ข้อมูลที่เป็นโปรแกรม
ได้แก่ Microsoft Word , AI , JPEG เป็นต้น
ทั้งนี้ ต้องจัดทําแผ่น VCD/DVD รวมสปอตวิทยุ(1 สปอต)และสื่อโฆษณาทางป้ายโฆษณาที่
จัดทําแล้วเสร็จทั้งหมดเผยที่ได้ดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ โดยออกแบบและ Print Screen ลงบนแผ่น
อย่างสวยงาม จํานวน 5 แผ่น
7 คุณสมบัติผู้เสนอราคา
7.1 เป็ น นิ ติ บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยและมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ มี อ าชี พ ในการดํ า เนิ น งานด้ า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
7.2 มีประสบการณ์ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยแนบตัวอย่างผลงาน พร้อม
สําเนาสัญญาการจ้างหรือหนังสือรับรองผลงานภายในระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี (นับถึงวันยื่นข้อเสนอ)อย่างน้อย 3
ผลงาน/โครงการ
7.3 มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการวางแผนงานโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การวางแผนสื่อ และการให้คําปรึกษาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมี ความสามารถในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ งานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ โดยแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
7.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของราชการ
7.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
7.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดตามที่กําหนด หากไม่ปรากฏหลักฐานดังกล่าวครบถ้วนจะ
ไม่ได้รับการพิจารณา
8 ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินงานและส่งมอบงานทั้งสิ้น 210 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยจะต้องนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้
8.1 เสนอแผนการดําเนินงาน ตามข้อ 5.1 - 5.4 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
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8.2 ดําเนินการตามข้อ 5.2(1)(2) ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
8.3 ดําเนินการตามข้อ 5.2(3)(4) ภายใน 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
8.4 ดําเนินการตามข้อ 5.4 ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
9 การยื่นข้อเสนอทางเทคนิค
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าดําเนินการ จะต้องจัดทําข้อเสนอด้าน
เทคนิค ตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
9.1 จัดทําแผนการประชาสัม พันธ์ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วย ที่มาของแผนงาน แนวทางการประชาสัมพันธ์ แผนการเผยแพร่สื่อ (Media plan) รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์
9.2 จัดทํารูปแบบ/ตัวอย่างชิ้นงานการผลิตสื่อต่าง ๆ ตามขอบเขตการดําเนินงานและแผนงานฯ อาทิเช่น
บทโฆษณาทางวิทยุ การออกแบบ artwork สื่อป้ายโฆษณา แนวทางการประเมินผลโครงการ เป็นต้น
หมายเหตุ 1. ตัวอย่างผลงานที่นําเสนอเป็นข้อเสนอทางเทคนิค ยังไม่ถือว่าเป็นผลงานที่นํามาใช้ในการ
ดําเนินงานของ สมอ. ได้ แต่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น ผู้จัดจ้างสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หลังจากลง
นามสัญญาจ้าง ตามความเหมาะสมตามรายละเอียดในการดําเนินการที่กําหนด
2. ในการระบุวันที่จะดําเนินการในแผนประชาสัมพันธ์ ให้ระบุเป็นจํานวนวันให้สอดคล้องตาม
TOR โดยไม่ต้องระบุเป็นวันที่หรือเดือนที่แน่นอน แต่อาจระบุเป็นช่วงเวลาการทํางานให้ชัดเจนได้
10 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
พิจารณาให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ที่กําหนดของผู้เสนอราคาตามข้อ 9 คุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคา และหลักฐาน/เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์การพิจารณา
คะแนน
30
1. แผนงาน และการนําเสนอ
1.1 ความเข้ า ใจ และความสามารถในการนํ า เสนอแนวคิ ด และการจั ดทํ า
แผนงานโดยรวม
1.2 ความคิดสร้ างสรรค์ของแผนการประชาสัมพันธ์ ที่ส ามารถทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3 รายละเอียดของแผนงานที่ครบถ้วน และชัดเจน
1.4 รูปแบบและการนําเสนอที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
30
2. การจัดทําสื่อเผยแพร่
แนวคิ ด และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องการผลิ ต สื่ อ เผยแพร่ ที่ ส ามารถสื่ อ
ความหมาย สร้างความเข้าใจ และความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยระบุสื่อ/
รายการ ในการเผยแพร่ให้ชัดเจน
20
3. ช่องทางการเผยแพร่
3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง
ได้ แ ก่ หลั ก ฐาน/เอกสารความนิ ย มของสื่ อ ที่ ร ะบุ ใ นแผนงาน ความ
เหมาะสมของรูปแบบ/เนื้อหารายการต่อกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ติดตั้งป้าย
ที่มีศักยภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจํานวนมาก
3.2 ความถี่และการวางแผนสื่อฯ ที่เหมาะสมพร้อมหลักฐานการจองสื่อ
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4. การประเมินผล
15
มีวิธีการประเมินผลที่น่าเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ
5. บุคลากรและผลงาน
5
5.1 คุณสมบัติบุคลากรตามที่กําหนด
5.2 ผลงานที่ผ่านมาพร้อมหลักฐานรับรองผลงาน
11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิค
11.1 สมอ. จะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้ที่ประสงค์จะขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุกราย
และจะคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไว้ตรงตามแนวทางการจ้างของส่วนราชการ ในกรณีจําเป็นสามารถเรียกผู้เสนอ
ราคามาชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมใดๆ
ทั้งสิ้น
11.2 สมอ. จะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ 10 ผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่า
85 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิค
12. การจ่ายเงิน
การจ่ายเงินค่าจ้าง และสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบการจัดจ้างของส่วนราชการ
คือ
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการตามข้อ 8.1 แล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงิน 40%
และคณะกรรมการตรวจรับได้ดําเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการตามข้อ 8.2 แล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงิน 30%
และคณะกรรมการตรวจรับได้ดําเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการตามข้อ 8.3 แล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงิน 20%
และคณะกรรมการตรวจรับได้ดําเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการตามข้อ 8.4 แล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงิน 10%
และคณะกรรมการตรวจรับได้ดําเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

แบ่งเป็น 4 งวด
ของวงเงินการจ้าง
ของวงเงินการจ้าง
ของวงเงินการจ้าง
ของวงเงินการจ้าง

13. การปรับ
สมอ. ต้องการผลสําเร็จของงานในแต่ละงวดงาน ดังนั้น หากผลสําเร็จของงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาในแต่ละงวด สมอ.จะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน ของค่าจ้างตามสัญญาในงวดนั้นๆ แต่ต้องไม่
ต่ํากว่าวันละ 100.-บาท
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