
ขอ้ก าหนดและขอบเขตการจ้างงาน (TOR)  

การจัดจ้างบริษัทด าเนนิการผลติและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ 

องค์การสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นองค์กรที่มีจุดก าเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที่ทรง

พระราชทานอาชีพการเลีย้งโคนมแก่คนไทย ปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้ด าเนนิกิจการเป็นเวลากว่า 51 ปี มีบทบาท 

ในการส่งเสริมกิจการโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยใหม้ั่นคง โดยท าหน้าที่สง่เสริมการ เลี้ยงโคนม 

ครบวงจรในประเทศเป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการน้ านมดิบทั้งระบบของประเทศ ผลติและจ าหน่าย 

นมไทย-เดนมารค์ และนมโรงเรยีนจนท าใหเ้กษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ดี และท าให้ประเทศไทยเป็น

ผูน้ าในด้านอุตสาหกรรมโคนมของอาเซียน 

 เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์มปีระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร งาน CSR และตราสินค้าองค์กร ตลอดจนบทบาทภารกิจของ อ.ส.ค. ดังกล่าวข้างตน้  

จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นเครื่องมอืในการสร้างความรูแ้ละความเข้าใจ โดย

การจัดกิจกรรมผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค. ผ่านรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความ 

นิยม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ เรื่องราวที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ อ.ส.ค. 

 2.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และผลติภัณฑน์มไทย-เดนมารค์ 

 2.3 เพื่อกระตุน้ให้คนไทยตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการดื่มนมโคสด 100% 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคนม 

ไทย-เดนมารค์ 

 3.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ เกษตรผู้เลีย้งโคนม สหกรณ์โคนม และตัวแทนจ าหน่ายนม  

ไทย-เดนมารค์  

4. ขอบเขตการด าเนนิงาน  

     4.1 แนวคิดและแผนการด าเนินงานส าหรับการผลิต และเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ทางสถานโีทรทัศน์ 

       4.1.1 ผู้รับจา้งน าเสนอแนวคิด และสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และแนวคิดของโครงการ  

คณะกรรมการก าหนดขอบเขตการจ้างงาน (TOR)  

                4.1.2 ผู้รับจา้งจะต้องสง่แผนการผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ทั้งหมดโดยละเอียดตลอดจน

ขั้นตอนการด าเนินงาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา  
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4.2 การผลิตสปอตโทรทัศน์ 

       4.2.1 ผูร้ับจ้างจะต้องด าเนินการผลติสปอตโทรทัศน์ เป็นจ านวน 1 ตอน โดยมีความยาว  

1 นาที เพื่อเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ ผลงาน/กิจกรรม ของ อ.ส.ค. โดยเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์  

       4.2.2 ผูร้ับจ้างจะต้องรับผดิชอบจัดท าบทโทรทัศน์ (Script) สปอตโทรทัศน์ โดย อ.ส.ค. เป็น 

ผูจ้ัดหาข้อมูลหรอืผูร้ับจ้างคิดประเด็นเนื้อหาและน าเสนอ ทั้งนี ้ผูร้ับจ้างจะต้องส่งบทโทรทัศน์ (Script) ให้ 

อ.ส.ค. ตรวจความถูกต้องล่วงหนา้ก่อนด าเนนิการผลติ 

       4.2.3 ในการผลติสปอตโทรทัศน์เมื่อถ่ายท าและตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งให้ อ.ส.ค. 

ตรวจสอบความถูกต้อง หากจ าเป็นต้องปรับแก้ไขต้องด าเนนิการแก้โดยไม่มีเงื่อนไข 

       4.2.4 ผู้รับจา้งจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทั้งหมด (ค่าที่พัก เบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ เดินทาง 

และอื่นๆ) ในช่วงการถ่ายท าทั้งในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด  

       4.2.5 ผูร้ับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาประสานงานกับ อ.ส.ค. ทุกครั้ง และทุกเวลาที่ผู้วา่จา้ง

ต้องการเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบันทึกเทปโทรทัศน์และกรณีที่มปีระเด็นเร่งด่วน  

 4.3 การเผยแพรส่ปอตโทรทัศน ์ 

       4.3.1 ทางสื่อโทรทัศน์ 

       1) เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาตามข้อ 4.2.1 ผา่นรายการโทรทัศน์ทางช่องฟรีทีวี 

(ช่อง3,7 และ โมเดิร์นไนน์) โดยออกอากาศในช่วงเวลา (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 06.00-10.00 น. และ

เวลา 16.00-22.00 น.  

       2) ผู้รับจ้างจะต้องท าการออกอากาศสปอตโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่ได้เสนอต่อ อ.ส.ค.

เท่านั้น หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการในชว่งเวลาที่เสนอมา เช่น สถานโีทรทัศนม์ีรายการถ่ายทอด 

สด และต้องชดเชยออกอากาศให้จบครบจ านวนที่ตกลงไว้กับ อ.ส.ค. และให้อยู่ในดุลพินิจของ อ.ส.ค. ที่จะ

บอกยกเลิกสัญญา หากไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ อ.ส.ค.  

            3) ผู้รับจา้งจะต้องออกอากาศสปอตโทรทัศน์ รวมแล้วไม่นอ้ยกว่า 15 ครั้ง 

  4.4. การจัดส่งงาน 

         4.4.1 จัดส่งแผน่ดีวีดีบรรจุเนื้อหา สปอตโทรทัศน์ที่เผยแพรท่างช่องฟรีทีวี แล้วพร้อมออกแบบ

และพิมพ์ปกอย่างสวยงาม จ านวน 3 ชุด 

         4.4.2 น าส่งภาพฟุตเทจ ที่ยังไม่ได้ตัดตอ่ บันทึกใส่ external disk จ านวน 1 ชุด  

         4.4.3 ใบรับรองการออกอากาศสปอตโทรทัศน์ (ใบมอนเิตอร์) จ านวน 2 ชุด 

         4.4.4 เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย การว่าจ้าง และการส่งมอบงาน สแกนเป็นไฟล์

เอกสาร pdf เพื่อน าส่งเป็นหลักฐาน จ านวน 2 ชุด  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เนื่องจากต้องเบิกจ่ายใหท้ันในปีงบประมาณ 2557 และผูร้ับจ้างจะต้องด าเนินการผลิตและเผยแพร่ 

สปอตโทรทัศน์ นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญา ภายใน 90 วัน 
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6. งบประมาณ 

 วงเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

          6.1.1 ค่าผลติสปอตโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี 1 เรื่อง ความยาว 1 นาที วงเงนิ 300,000.-บาท 

          6.1.2 ค่าเวลาออกอากาศสปอตโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี 1 เรื่อง ความยาว 1 นาที  

                 จ านวน 15 ครั้ง วงเงิน 1,700,000.-บาท 

7. ราคากลาง 

    ที่มาของราคากลาง จากบริษัท มายแบรนด์ เอเจนซี่ จ ากัด และบริษัท บีคัม โฟร์ จ ากัด 

    7.1 ค่าผลิตสปอตโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี 1 เรื่อง ความยาว 1 นาที วงเงิน 300,000.-บาท 

    7.2 ค่าเวลาออกอากาศสปอตโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี 1 เรื่อง ความยาว 1 นาที  

         จ านวน 15 ครั้ง วงเงิน 1,700,000.-บาท  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการด าเนินงานของ อ.ส.ค. อันจะส่งผลต่อการ

น าองค์ความรูไ้ปขยายผล และกระตุ้นให้เกิดเป็นแนวคิด ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม  

 8.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร และผลติภัณฑน์มไทย-เดนมารค์ อันน าไปสู่

ความไว้วางใจ ในการบริโภคผลติภัณฑน์มไทย-เดนมาร์ค เพิ่มขึน้ 

9. คุณสมบัติผูร้ับจ้าง 

 9.1 เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ เคยผา่นงานด้านผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีทางโทรทัศน์, สปอต

โทรทัศน์ช่องฟรีทีวี โดยต้องมีผลงานกับหนว่ยงานราชการหรอืเอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่าการจัดจ้างไม่น้อยกว่า 

1,000,000 บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน โดยต้องน าส าเนาหนังสือรับรอง

ผลงานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา 

 9.2 ในกรณีที่จะต้องจัดหาบริษัทผูร้ับจ้างช่วง จะต้องเลือกบริษัทที่ด ีมคีุณภาพ และควบคุมงานใหไ้ด้

มาตรฐาน และไม่เคยมีคดคีวามมาก่อน 

9.3 ผูร้ับจ้างต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานทางราชการ และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว 

หรอืห้ามตดิต่อ หรอืเสนอราคากับ อ.ส.ค.  

 9.4 ผูร้ับจา้งต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผูร้ับจ้าง ได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

10. หลักเกณฑใ์นการพิจารณา 

10.1 รายละเอียดแผนการด าเนินงานโดยรวม  

                10.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work plan)               

       10.1.2 รายช่ือและประวัติการท างาน (Curriculum vitae) ของคณะท างานทั้งหมด 

       10.1.3 ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผูเ้สนอราคา (Company profile)  
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 10.2 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะด าเนนิการพิจารณาผูเ้สนอราคาที่เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติ

ครบถ้วน และไม่เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หากมีมากกว่า 1 ราย คณะกรรมการจัดจา้งโดย   

วิธีพิเศษ จะด าเนินการเปรียบเทียบราคาจากผู้ที่เสนอราคาและเงื่อนไขตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ อ.ส.ค. 

 10.3 บริษัทจะต้องพร้อมน าเสนอหรอืชี้แจงแผนงานโดยละเอียดได้ทันที ทั้งนี ้อ.ส.ค. จะได้แจง้

ก าหนดการใหท้ราบล่วงหน้า  

 10.4 บริษัทสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้    

ที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

11. การส่งมอบงาน 

 ผูเ้สนอราคาที่ได้รับการพิจารณา ตอ้งด าเนนิงานตามสัญญาจา้งให้แล้วเสร็จ และต้องส่งมอบงาน 

โดยแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 2 งวดงาน ดังนี้ 

 งวดที่ 1 ส่งมอบงาน เมื่อด าเนินการ น าเสนอแนวคิดและแผนการด าเนินงานส าหรับการผลิตและ

เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ตามขอบเขตการด าเนินงานตามข้อ 4.1 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 งวดที่ 2 ส่งมอบงาน เมื่อด าเนินการผลิตสปอตโทรทัศน์ตามข้อ 4.2. และเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ 

ทางรายการโทรทัศน์ ตามขอบเขตการด าเนินงานตามข้อ 4.3 และจัดส่งตามข้อ 4.4. เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 

12. การช าระเงนิ 

 งวดที่ 1 ช าระเงิน จ านวน 20% เมื่อด าเนินการน าเสนอแนวคิดและแผนการด าเนินงานส าหรับการ

ผลติและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ตามขอบเขตการด าเนินงานตามข้อ 4.1 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 งวดที่ 2 ช าระเงนิส่วนที่เหลือทั้งหมด จ านวน 80%  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับการจา้งได้ตรวจงาน

การผลิต และเผยแพร่ออกอากาศแล้วครบ 15 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ 

13. การสงวนสิทธิ์เรื่องราคา 

 อ.ส.ค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรอืราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด หรอื

อาจจะยกเลิกการพิจารณาจัดจา้งโดยวิธีพิเศษเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ อ.ส.ค.  

เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ อ.ส.ค. เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มไิด้ 
 

……………………………………… 
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างองิ) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง 

1. ช่ือโครงการ  จัดจ้างด าเนินการผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศนป์ระชาสัมพนัธ์องค์กร 

   หน่วยงานเจา้ของโครงการ  แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการท างาน            

                                      ฝา่ยอ านวยการ  

                                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  2,000,000.-บาท 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 พฤษภาคม  2557 

     เป็นเงิน 2,000,000.-บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดดังนี้ 

     3.1 ........................................................ 

     3.2 ค่าเวลาออกอากาศเผยแพรส่ปอตโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี 1 เรื่อง ความยาว 1 นาที 

           จ านวน 15 ครั้ง วงเงิน 1,700,000.-บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   

    4.1 บริษัท บีคัม โฟร์ จ ากัด 

    4.2 บริษัท มายแบรนด์ เอเจนซี่ จ ากัด 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

    5.1 นายสุมิตร  ลิกขะไชย 

    5.2 น.ส.วนิษฐา  ตุ้มปี    

    5.3 น.ส.จริาพร  สุนา 

     

 

ค่าผลติสปอตโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี 1 เรื่อง ความยาว 1 นาที วงเงนิ 300,000.-บาท 


