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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจ

นวัตกรรมและต่อยอดกำรลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมตั้งแต่ระยะ 
บ่มเพำะ (incubation) เร่งรัด (acceleration) ไปจนถึงให้ค ำปรึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรเติบโตของ
ธุรกิจ (growth) รวมถึงเพ่ิมโอกำสให้ผู้ประกอบกำรทั้ง SME และสตำร์ทอัพในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนมำกขึ้นทั้ง
ผ่ำนโครงกำรกู้และกองทุน และโอกำสในกำรขยำยธุรกิจผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ โดยที่ผ่ำน
มำได้สนับสนุนผู้ประกอบกำรทั้งสตำร์ทอัพและเอสเอ็มอีไปจ ำนวนไม่น้อย แต่พบว่ำปัญหำที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง
ที่ท ำให้ทั้งสตำร์ทอัพและเอสเอ็มอียังไม่เป็นที่ยอมรับในตลำดคือขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจทั้งในสตำร์ทอัพและเอสเอ็มอีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรประชำสัมพันธ์
ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ประชำชนทั่วไปมีโอกำสรับรู้ เข้ำถึง ยอมรับ และทดลองใช้นวัตกรรมต่ำงๆ 
เหล่ำนั้นได้ รวมไปถึงกำรให้ควำมรู้และเทคนิคกำรท ำธุรกิจนวัตกรรม จึงจ ำเป็นต้องจ้ำงเหมำบริกำร
ประชำสัมพันธ์ผลงำนนวัตกรรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดกำรลงทุน โดยเน้น
กำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ผ่ำนกลุ่มคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล (Influencer) ที่สำมำรถ
เข้ำถึงกลุ่มคนได้จ ำนวนมำก ซึ่งนอกจำกจะช่วยเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นกำรตอกย้ ำให้
เห็นว่ำธุรกิจนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว เอกชนไทยก็มีควำมสำมำรถไม่แพ้ที่ใดในโลก 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเผยแพร่ตัวอย่ำงผลงำนนวัตกรรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอด

กำรลงทุนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง  
2.2 เพ่ือสร้ำงควำมตื่นตัวด้ำนธุรกิจนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
2.3 เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ส ำนักงำนในกำรเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรม 

 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแผนกำรผลิตและช่องทำงกำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุน

ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดกำรลงทุน ในรูปแบบสื่อออนไลน์ผ่ำนกลุ่มคนที่เป็น 
ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล (Influencer) จ ำนวน 10 ผลงำน โดยต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกส ำนักงำน  

3.2 ผู้รับจ้ำงต้องผลิตเนื้อหำในรูปแบบรำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 10 นำที 
เพ่ือน ำเสนอเรื่องรำวตัวอย่ำงผลงำนนวัตกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนภำยใต้โครงกำร พัฒนำศักยภำพธุรกิจ
นวัตกรรมและต่อยอดกำรลงทุน จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 10 เรื่อง โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 น ำเสนอรูปแบบรำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ส ำนักงำนก ำหนด 

3.2.2 น ำเสนอเนื้อหำและองค์ประกอบของรำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น ด้วยรูปแบบและ
เทคนิคที่สร้ำงสรรค์และน่ำสนใจ เพ่ือท ำให้ผู้ชมได้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจในผลงำน
นวัตกรรม  

3.3 ผู้รับจ้ำงต้องเผยแพร่รำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น ผ่ำนผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ 
(influencer) ที่มีผู้ติดตำมไม่ต่ ำกว่ำ 300,000 คน โดยต้องน ำส่งหลักฐำนที่สำมำรถใช้ยืนยันได้เป็นที่ประจักษ์ 

3.4 ผู้รับจ้ำงต้องประสำนงำนด้ำนกำรถ่ำยท ำกับบุคคลหรือสถำนที่ที่ส ำนักงำนก ำหนดเพ่ือเตรียมควำม
พร้อม โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เช่น ค่ำกำรประสำนงำน ค่ำใช้สถำนที่ (ถ้ำมี) ค่ำเดินทำง  
(ถ้ำมี) เป็นต้น 

3.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำตัวอย่ำงรำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น (Demo) ภำพรวมเนื้อหำและ
องค์ประกอบของรำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น เสนอต่อส ำนักงำน เพ่ือให้พิจำรณำ หลังจำกที่ได้รับกำร
อนุมัติแล้ว จึงน ำไปด ำเนินกำรต่อ 

3.6 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรผลิตและเผยแพร่รำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น พร้อมทั้งจัดส่ง
หลักฐำนยอดผู้ติดตำม และยอดผู้เข้ำชมตำมที่ตกลงไว้กับส ำนักงำน หลังจำกมีกำรเผยแพร่แล้วทั้งหมด ส่งให้แก่
ส ำนักงำนจ ำนวน 3 ชุด 

3.7 ภำพและเทปรำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น ที่ผลิตและเผยแพร่แล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ส ำนักงำน 

3.8 ผู้รับจ้ำงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนทั้งหมด ให้งำนบรรลุผล หำกมีข้อผิ ดพลำด 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ หรือชดเชยควำมเสียหำยจำกข้อผิดพลำดนั้น 

3.9 ผู้รับจ้ำงต้องมีผู้ประสำนหลัก เพ่ือแจ้งข่ำวสำรข้อมูลให้ส ำนักงำนทรำบเกี่ยวกับกำรท ำงำน ขั้นตอน 
และวันออกอำกำศ เป็นระยะ 
 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

4.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.14  ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และผลงำนที่คล้ำยกับงำนจ้ำงดังกล่ำว จำกหน่วยงำนของรั ฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่ำ 1,000,000. -บำท โดยต้องแนบส ำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรือส ำเนำใบรับรอง 

 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

 

6. งบประมาณ 
วงเงินงบประมำณ 2,000,000.-บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 

 

7. ราคากลางและแหล่งที่มา 
7.1 รำคำกลำง 2,000,000 บำท 
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง: สัญญำจ้ำงเลขท่ี สจ-0042-63 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2563 
  สัญญำจ้ำงเลขที่ สจ-0102-63 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2563 

 

8. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้  
ส่งมอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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 โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 20 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบแผนกำร

ด ำเนินงำนกำรผลิต กำรออกอำกำศ พร้อมสคริปท์รำยกำรที่จะถ่ำยท ำทั้งหมด ภำยใน 45 วัน 
นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงผลิตและเผยแพร่รำยกำร 
หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น ผ่ำนผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (influencer) จ ำนวน 
5 ตอน พร้อมรำยกำรสรุปยอดผู้ชม (view) แต่ละตอน ภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 3 (สุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 50 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงผลิตและเผยแพร่
รำยกำร หรือ สำรคดี หรือ หนังสั้น ผ่ำนผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ ( influencer) 
จ ำนวน 5 ตอน พร้อมรำยกำรสรุปยอดผู้ชม (view) แต่ละตอน และคลิปรำยกำร หรือ สำรคดี 
หรือ หนังสั้น ที่เผยแพร่ผ่ำนผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (influencer) ทั้งหมด จ ำนวน 
3 ชุด ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำตัดสิน โดยใช้

หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำ
รวม โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ  ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนก ำหนดหัวข้อกำรพิจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ดังนี้  

 
ที ่

 
หัวข้อให้คะแนน 

 
คะแนนเต็ม 

1 กำรคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (influencer) 30 
2 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย รูปแบบ งำนผลิต และเทคนิคกำรน ำเสนอที่มี

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดึงดูด น่ำสนใจ และตรงกลุ่มเป้ำหมำย 
20 

3 องค์ประกอบอ่ืนโดยรวมของรำยกำร เช่น พิธีกร ช่องทำงกำรน ำเสนอ พิธีกร โทนสี 
และสถำนที่ถ่ำยท ำ 

20 

4 ข้อมูลของบริษัท บุคลำกร ผลงำน และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ 20 

5 ทัศนคติและควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน 10 
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10. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน โดยที่

ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำนฯ 

 

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนนวัตกรรม 
นำงสำวอำศยำ ศิริเอำทำรย์ 
โทร. 02 017 5555 ต่อ 603 
โทรสำร 02 017 5566 
อีเมล์ : asaya@nia.or.th 


