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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
การจ้างเหมาบริการด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้ที่สนใจในการท าธุรกิจนวัตกรรม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมให้เกิด

บรรยำกำศด้ำนนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดควำมตื่นตัวด้ำนนวัตกรรมขึ้นภำยในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึง
กำรสร้ำงและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมทั้งในระดับผู้ประกอบกำร ระดับองค์กร และระดับประชำชน เรื่องธุรกิจ
นวัตกรรมยังคงเป็นเรื่องไกลตัวส ำหรับประชำชน กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่กลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะกลุ่ม
คนทั่วไปจึงเป็นเรื่องส ำคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนธุรกิจนวัตกรรมเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในวงกว้ำง ส ำนักงำน
จึงริเริ่มด ำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำรำยกำรผ่ำนสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท ำธุรกิจนวัตกรรมที่มีควำม น่ำสนใจ สนุกสนำน พร้อมสอดแทรกเนื้อหำเทคนิคแนวทำงเกี่ยวกับกำรท ำ
ธุรกิจนวัตกรรม กำรเงิน กำรตลำด ให้ประชำชนเกิดควำมตื่นตัว อีกทั้งยังสำมำรถน ำไปเผยแพร่ซ้ ำเพ่ือตอกย้ ำ
ควำมเข้ำใจของกลุ่มเป้ำหมำยว่ำ ธุรกิจนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว เอกชนไทยก็สำมำรถท ำได้  

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ ด้ำนกำรท ำธุรกิจนวัตกรรม กำรเงิน กำรตลำด ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้สนใจ 
2.2 เพ่ือสร้ำงควำมตื่นตัวด้ำนธุรกิจนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยในวงกว้ำง 
2.3 เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ส ำนักงำนในกำรเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรม 

 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ผลิตรำยกำรที่สอดแทรกสำระ ควำมรู้ ด้ำนธุรกิจนวัตกรรม กำรเงิน และกำรตลำด อย่ำงน้อย  

13 ตอน ตำมรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 น ำเสนอรูปแบบรำยกำรให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และตอบสนอง

วัตถุประสงค์ที่ส ำนักงำนก ำหนด 
3.1.2 น ำเสนอเนื้อหำในรูปแบบสำระและบันเทิง ให้ผู้ชมได้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจ ในเรื่อง

ธุรกิจนวัตกรรม ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 30 นำที/ตอน (รวมเวลำโฆษณำ)  
3.2 ผู้รับจ้ำงต้องเผยแพร่ หรือออกอำกำศรำยกำรผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ ที่เป็นช่อง Free TV หรือ TV 

Digital แต่ทั้งนี้ต้องเป็นช่องที่มีผู้ชมหลักสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยของเนื้อหำและรูปแบบของรำยกำร 
3.3 ผู้รับจ้ำงต้องประสำนงำนด้ำนกำรถ่ำยท ำกับบุคคลหรือสถำนที่ที่ส ำนักงำนก ำหนดเพ่ือเตรียมควำม

พร้อม โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เช่น ค่ำกำรประสำนงำน ค่ำใช้สถำนที่ (ถ้ำมี) ค่ำเดินทำง  
(ถ้ำมี) เป็นต้น 

3.4 พิธีกรหรือผู้ด ำเนินรำยกำร ต้องมีบุคลิกลักษณะที่สอดคล้องกับรำยกำร สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับ
รำยกำร และสำมำรถท ำควำมเข้ำใจและสื่อสำรเรื่องธุรกิจนวัตกรรมได้ และควรมีประสบกำรณ์ในกำรจัด
รำยกำรประเภทที่เก่ียวข้องมำก่อน 
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3.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ story board ของรำยกำรทุกตอนเสนอต่อส ำนักงำน เพ่ือให้พิจำรณำ หลังจำก
ทีไ่ด้รับกำรอนุมัติแล้ว จึงน ำไปถ่ำยท ำและผลิตเป็นรำยกำรได้ 

3.6 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรผลิตและเผยแพร่รำยกำรตำมที่ตกลงไว้กับส ำนักงำนและจัดส่งใบยืนยันกำร
ออกอำกำศของ สถำนีที่ออกอำกำศ หลังจำกมีกำรออกอำกำศรำยกำรแล้วทั้งหมด พร้อมท ำบันทึกรำยกำร  
ที ่ออกอำกำศแล้ว ในรูปแบบฮำร์ดดิสก ์ส่งให้แก่ส ำนักงำนจ ำนวน 3 ชุด 

3.7 ผู้รับจ้ำงต้องรำยงำนผลจ ำนวนผู้ชมรำยกำย (rating) ในแต่ละตอนที่ออกอำกำศให้แก่ส ำนักงำน
ทรำบ ภำยในเวลำ 7 วันหลังจำกออกอำกำศเสร็จสิ้น 

3.8 ภำพและเทปรำยกำรโทรทัศน์ที่ผลิตและเผยแพร่ออกอำกำศแล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนักงำน 
3.9 ผู้รับจ้ำงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนทั้งหมด ให้งำนบรรลุผล หำกมีข้อผิดพลำด 

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ หรือชดเชยควำมเสียหำยจำกข้อผิดพลำดนั้น 
3.10 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 

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 
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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 จำกหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่ำ 1,000,000. -บำท โดยต้องแนบส ำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรือส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน 

 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 210 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

 

6. งบประมาณ 
วงเงินงบประมำณ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) 

 

7. ราคากลางและแหล่งที่มา 
7.1 รำคำกลำง 2,860,110 บำท 
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : สัญญำจ้ำงเลขที่ สจ-0094-61 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2561 

 

8. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้  
ส่งมอบผลงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของผู้ว่ำจ้ำงและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำน
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 4 (สี่) งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 25 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบแผนกำร

ด ำเนินงำนกำรผลิต กำรออกอำกำศ พร้อมสคริปท์รำยกำรที่จะถ่ำยท ำทั้งหมด ภำยใน 60 วัน 
นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 25 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรออกอำกำศ
รำยกำรจ ำนวน 6 ตอน พร้อมรำยกำรสรุปผลจ ำนวนผู้ชม (rating) แต่ละตอน ภำยใน 120 
วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 3 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 25 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรออกอำกำศ
รำยกำรจ ำนวน 7 ตอนที่เหลือ พร้อมส่งรำยกำรสรุปผลจ ำนวนผู้ชม (rating) แต่ละตอน
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ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
ผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 4 (สุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 25 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบเทป
บันทึกรำยกำรที่ออกอำกำศไปแล้วทั้งหมดในรูปแบบวิดีโออย่ำงน้อย 3 ชุด พร้อมส่งรำยกำร
สรุปผลรวมเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ชม (rating) ในแต่ละตอน ภำยใน 210 วัน นับถัดจำกวันที่ 
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่ เรียบร้อย
แล้ว 

 

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 
 

ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย รูปแบบรำยกำร งำนผลิต และเทคนิคกำร
น ำเสนอท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดึงดูด น่ำสนใจ และตรงกลุ่มเป้ำหมำย 

50 

2 องค์ประกอบอ่ืนโดยรวมของรำยกำร เช่น พิธีกร ช่องทำงกำรน ำเสนอ พิธีกร โทนสี 
และสถำนที่ถ่ำยท ำ 

20 

3 ข้อมูลของบริษัท บุคลำกร ผลงำน และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ 20 

4 ทัศนคติและควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน 10 
 

10. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน โดยที่

ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ผลงำนทั้ งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำนฯ 

 

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


