เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
_____________________
1. หลักการและเหตุผล
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทางออนไลน์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำเป็นที่
จะต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแต่ละช่องทางได้ในวงกว้างมากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและการ
บริห ารจัดการให้เกิดการบูร ณาการเชื่อมโยงการสื่อสารในแต่ล ะช่องทางเข้าด้ว ยกัน ได้แก่ Facebook,
Twitter, Instagram, LINE Official Account, SoundCloud และ Blockdit
สำนักงานฯ จึงเห็นควรมีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการวางแผนกลยุทธ์และ
แนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแต่ละช่องทาง
ได้ในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
คนได้ในวงกว้าง มีความรวดเร็วในการเผยแพร่ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม เผยแพร่บทบาทและสร้างภาพลักษณ์สำนักงานฯ ให้เกิดการครอบคลุมและเพิ่ม
การเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายในการขอรับบริการและความช่วยเหลือจากสำนักงานฯ ได้อย่างรวดเร็ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวางแผนกลยุทธ์และแนวทางดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ของสำนักงานฯ
2.2 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มกี ารเชื่อมโยงแบบบูรณาการ
2.3 เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับการสื่อสารในแต่ละช่องทาง
2.4 เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
2.5 เพื่อเผยแพร่บทบาทและสร้างภาพลักษณ์สำนักงานฯ
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 บุคคลทั่วไป นักศึกษา เยาวชน
3.2 สื่อมวลชน
3.3 ผู้ประกอบการ วิสาหกิจใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่
3.4 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคม
3.5 ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับนโยบาย
4. ขอบเขตการดำเนินงาน
4.1 วางแผนกลยุทธ์และแนวทางดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านทางออนไลน์ของสำนักงานฯ
เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานขององค์กร และประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ ตลอดจนแผนที่เชื่อมโยงการ
ประชาสัมพันธ์สื่อกระแสหลัก (Mass Media) เพื่อสร้างการสื่อสารแบบบูรณาการ
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4.2 วางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์ แบบ
บูรณาการและเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างขึ้น (Social Media Strategy)
4.3 บริหารจัดการและดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการตอบคำถาม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในช่ อ งทางต่ า งๆ (Social Media Management) ได้ แ ก่ Facebook, Twitter, Instagram, LINE Official
Account, SoundCloud และ Blockdit
4.4 บริหารจัดการ ดำเนินการ ริเริ่มจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานฯ รวมถึงซื้อสื่อโฆษณา
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มคี ุณภาพ เกิดการติดตามและมีส่วนร่วม (Social Media Engagement)
4.4.1 จำนวนการเข้าถึงเนื้อหาในช่องทาง Facebook รวมไม่น้อยกว่า 500,000 Reach และมี
ยอดติดตามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 Likes
4.4.2 จำนวนการเข้าถึงเนื้อหาในช่องทาง Twitter รวมไม่น้อยกว่า 50,000 Impressions
4.4.3 จำนวนการเข้าถึงเนื้อหาในช่องทาง Instagram รวมไม่น้อยกว่า 50,000 Reach
4.4.4 จำนวนการเข้าถึงเนื้อหาในช่องทาง LINE Official Account รวมไม่น้อยกว่า 150,000
Messages และมียอดติดตาม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 Friends
4.4.5 จำนวนการเข้าถึงเนื้อหาในช่องทาง SoundCloud รวมไม่น้อยกว่า 1,000 Plays
4.4.6 จำนวนการเข้าถึงเนื้อหาในช่องทาง Blockdit รวมไม่น้อยกว่า 10,000 Views
4.5 บริหารจัดการและดำเนินการออกแบบ จัดทำ ผลิตและเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจ
ง่าย ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ (Social Media
Content)
4.5.1 Facebook มีเนื้อหาเผยแพร่ เดือนละไม่น้อยกว่า 6 เนื้อหา ตลอดโครงการ
4.5.2 Twitter มีเนื้อหาเผยแพร่ เดือนละไม่น้อยกว่า 6 เนื้อหา ตลอดโครงการ
4.5.3 Instagram มีเนื้อหาเผยแพร่ เดือนละไม่น้อยกว่า 6 เนื้อหา ตลอดโครงการ
4.5.4 LINE Official Account มีเนื้อหาเผยแพร่ เดือนละไม่น้อยกว่า 6 เนื้อหา ตลอดโครงการ
4.5.5 SoundCloud มี เ นื ้ อ หาในรู ป แบบ Podcast เผยแพร่ รวมไม่ น ้ อ ยกว่ า 11 ครั ้ ง ตลอด
โครงการ
4.5.6 Blockdit มีเนื้อหาเผยแพร่ รวมไม่น้อยกว่า 11 ครั้ง ตลอดโครงการ
4.5.7 มี เ นื ้ อ หาในรู ป แบบ VDO Content โดยนำเสนอแนวคิ ด รู ป แบบ ให้ ท างสำนั ก งานฯ
เห็นชอบก่อนการเผยแพร่ รวมไม่น้อยกว่า 11 ครั้ง ตลอดโครงการ
4.6 ดำเนินการวัดผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ของสำนักงาน
4.7 นำระบบ Social Media Dashboard มาใช้ เ พื ่ อ วั ด ผลแบบบู ร ณาการสำหรั บ แพลตฟอร์ ม
Facebook, Twitter, Instagram, และ LINE Official Account
4.8 จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง การดำเนินงาน (Digital
Marketing Report)

2

5. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
6. งบประมาณ
ในวงเงิน งบประมาณ 3,500,000.- บาท (สามล้านห้า แสนบาทถ้ว น) รวมภาษีมูล ค่า เพิ ่ม แล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการดำเนินงาน
7. ราคาอ้างอิงและแหล่งที่มา
7.1 ราคากลาง 3,200,000.- บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง ตามสัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0038-64 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
8. คุณสมบัติผู้รับจ้าง
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8.10 ผู้ย ื่น ข้อเสนอต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้ อจั ดจ้า งภาครั ฐ ด้ว ยอิเล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
8.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
8.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
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8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด
8.14 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และผลงานที่คล้ายกับงานจ้างดังกล่าว จากหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่า 1,750,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องแนบสำเนาคู่สัญญา
จ้างหรือสำเนาใบรับรองผลงาน
9. การส่งมอบงานและการชำระเงิน
กำหนดจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
ผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจ่ายค่าจ้าง จำนวน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กำหนดจ่ายเงิน ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้ า การ
ดำเนินงานครั้งที่ 1 ภายใน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 2 กำหนดจ่ายเงิน ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้ า การ
ดำเนินงานครั้งที่ 2 ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 3 กำหนดจ่ายเงิน ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้ า การ
ดำเนินงานครั้งที่ 3 ภายใน 9 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ายเงิน ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานผล
ดำเนิ น งานฉบั บ สมบู ร ณ์ ภายใน 11 เดื อ น นั บ ถั ด จากวั น ที ่ ล งนามในสัญ ญาจ้า ง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
10. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาจะคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการดำเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์และคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำสุด ทั้งนี้คณะกรรมการ
สามารถต่อรองราคาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ คณะกรรมการ
จะพิจารณารายละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อกำหนดงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80
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การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิคมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ลำดับ
1
ข้อเสนอด้านเทคนิค

หัวข้อการให้คะแนน

1.1 การสร้างเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
1.2 การสื่อสารผ่านออนไลน์แบบบูรณาการ
1.3 การสร้างผลกระทบในวงกว้าง

2 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน
3 ประสบการณ์ ผลงาน และความพร้อมของทีมบุคลากร
คะแนนรวม

คะแนน
20
20
20
30
10
100

11. เงื่อนไขอื่นๆ
11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจาก สนช. ไว้เป็นความลับ และต้องไม่
นำเอกสารหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สนช.
11.2 กรณีมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุตาม
ข้อตกลงได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือทดแทน
กิจกรรมนั้นๆ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาเห็นชอบว่าผู้รับจ้างยังจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยไป
กว่าตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
12. ผู้ประสานงาน
นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน
ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
โทร 02-017 5555 ต่อ 605 โทรสาร 02-017 5566
อีเมล์ kritsakorn@nia.or.th
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