
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดจ้างด าเนินการสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่านสื่อโซเชียล

มีเดียและสื่อออนไลน ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

   4.วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ 21 มกราคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    เป็นเงิน  5,716,494.69 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 

 

 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

              5.1 บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ากัด 

              5.2 บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ ากัด 

              5.3 บริษัท เดอะ ซีเคร็ต ฟาร์ม จ ากัด 

 
 6.รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  

     6.1 นายพทิยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารงานกลาง 

     6.2 นางสาวรัตจนัทน์    จันทรประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ขอบเขตการด าเนินงาน   
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่ให้บริการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เนื้อหาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการโครงการต่างๆ ของ บสย. และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของภาครัฐ รวมทั้งเนื้อหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ตาม บสย. 
เห็นว่าเหมาะสม ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อ
ออนไลน์ รวมถึงบริหารแผนงานให้สอดคล้องกับสัดส่วนการใช้จ่ายจากงบประมาณของ บสย. 

1.2 งานผลิตและซื้อโฆษณาออนไลน์ 
1.2.1 ด าเนินการออกแบบและผลิตสื่อ ที่มีความสอดคล้องกับผลงานของ บสย . หรือเกี่ยวข้องกับ

บริการของภาครัฐ ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดให้เกิดการสืบค้นข้อมูลของ บสย.  พร้อมซื้อพื้นที่ส าหรับประชาสัมพันธ์ ตลอด
ระยะเวลาทั้งโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1.1 ด าเนินการบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ Facebook ads เพิ่มการรับรู้โดยให้มีผู้
มองเห็นเนื้อหาไม่น้อยกว่า 3,500,000 Impression และ 2,500,000 Reach และ 30,000 Engagement (ตามหลัก Algorithm 
ล่าสุดของ Facebook) ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ 

1.2.1.2 ด าเนินการบริหารจัดการโฆษณา Website บสย. เพิ่มการรับรู้โดยให้มีจ านวนการเข้า
ชมเว็บไซต์ (Page views) ไม่น้อยกว่า 1,500,000 ครั้ง (ตามหลักเครื่องมือวัด) ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ 

1.2.1.3 ด าเนินการจัดท า YouTube ads ในรูปแบบ VDO ads จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช้ิน โดย
ให้มีผู้มองเห็น ไม่น้อยกว่า 1,500,000 Views ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ 

1.3 งานผลิตและบริหารจัดการ Facebook 
1.3.1 ผลิตเนื้อหา Content Online ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และบทบาทหน้าที่ รวมถึงเรื่องอื่น

ตามที่ บสย. ก าหนด โดยต้องไม่ต่ ากว่า 10 ช้ิน ต่อเดือน และต้องไม่ต่ ากว่า 100 ช้ิน ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- Cover banner page         จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช้ินงาน                                                                                             
- Single photo contents     จ านวนไม่น้อยกว่า 43 ช้ินงาน                                                                         
- Photo album contents     จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ช้ินงาน                                                                                             
- Infographic                     จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ช้ินงาน                                                                                             
- Video Clip                  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช้ินงาน 
ทั้งนี้ จ านวนช้ินงานของแต่ละรายการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจาก บสย. ก่อน 
1.3.2 เพิ่มยอดผู้ติดตาม เฟสบุ๊ก บสย. ให้มีจ านวนเพิ่มนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาไม่น้อยกว่า 

20,000 ผู้ติดตาม ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ 
1.4 จัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อโปรโมทช่องทางออนไลน์ของ บสย. โดยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

หรือส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของ บสย. จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง พร้อมทั้งจัดหารางวัลส าหรับกิจกรรมและส่งมอบของรางวัล
ให้กับผู ้โชคดี โดยมีรางวัลส าหรับผู้โชคดีไม่น้อยกว่า 5 รางวัลต่อกิจกรรม มูลค่ารางวัลรวมไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาทั้งโครงการ 

1.5 งานผลิตและบริหารจัดการ line official 
1.5.1 บริหารจัดการ Line official ของ บสย. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.5.1.1 Broadcast ข้อความไม่น้อยกว่าเดือนละ 5 ครั้ง 
1.5.1.2 ด าเนินการให้จัดซื้อบริการต่างๆ ของ Line Official มูลค่าไม่ต่ ากว่า 30,000.00 บาท  

ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ 



1.5.1.3 ด าเนินการซื้อบริการใช้งานแบบ Premium ID มูลค่า 459 บาทต่อปี หรือตามที่ Line 
official ก าหนด 
      1.5.1.4  เพิ่มยอดผูต้ิดตาม Line official ของ บสย. ให้มีจ านวนเพิ่มนับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาไม่น้อยกว่า 5,000 ผู้ติดตาม ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ 

1.6 งานผลิตและบริหารจัดการ Influencer 
1.6.1 น าเนื้อหาที่ผลิตในข้อ 1.3.1 ทั้งหมดหรือบางส่วน มาเผยแพร่ซ้ าหรือดัดแปลง ผ่าน Social 

Media Network และ/หรือ Digital Media ที่มียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 100,000 ผู้ติดตาม จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้งตลอด
ระยะเวลาทั้งโครงการ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก บสย. ก่อนท าการเผยแพร่ 

1.6.2 ด าเนินการจัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร (Exclusive Interview) หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเภทอ่ืน ๆ ผ่านสื่อออนไลน์เว็บไซต์ส านักข่าว หรือเว็บไซต์ที่เป็นท่ีนิยม เช่น The Standard, BrandAge, The Cloud เป็นต้น 
โดยจะต้องน าเสนอประเด็นหรือหัวข้อการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง  พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาหรือแนะน าผู้บริหาร บสย. ก่อนการ
สัมภาษณ์ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก บสย. ก่อน 

1.7 ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลพร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบรายงาน 
รวมถึงการวิเคราะห์ผลผ่านเครื่องมือ Social Media Monitoring Tools 

1.8 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกตามแผนงานที่เสนอให้ครบถ้วน ร่วมประชุมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ บสย . 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น รายกิจกรรมให้สอดคล้องกัน และแก้ไขปรับปรุงงานตามที่ บสย. ก าหนดตลอดระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

ทั้งนี้การด าเนินงานตามข้อ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก บสย. ก่อนด าเนินการทุกครั้ง 
 


