เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจาปี 2563
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กำหนดจัดประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ประจำปี
2563 แบ่งเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำร
ด้ำนสื่อและกำรสื่อสำร และด้ำนองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เพื่อให้เป็นรำงวัลอันทรงคุณค่ำและมีเกียรติสูงสุดใน
แวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ทีม่ อบให้แก่ผลงำนที่พัฒนำขึ้นโดยฝีมือของคนไทยที่มีควำมเป็นนวัตกรรมที่
เด่น ชัด และก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อประเทศในด้ำนต่ำงๆ โดยจะมี พิธีมอบรำงวัล ดังกล่ ำว “วันนวัตกรรม
แห่งชำติ” (5 ตุลำคม) ของทุกปี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยและหน่วยงำนทุกภำคส่วนของประเทศ เกิด
ควำมตื่ น ตั ว และแรงบั น ดำลใจในกำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรมให้ แ ก่ ป ระเทศต่ อ ไป ในกำรนี้ ส ำนั ก งำนฯ
จะดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ประจำปี 2563 เพื่อประชำสัมพันธ์
เชิญชวนกลุ่ มเป้ ำหมำยส่ งผลงำนเข้ำร่ วมกำรประกวดรำงวัล นวัตกรรมแห่ งชำติ สร้ำงให้ เกิดควำมตื่นตัว
ด้ำนนวัตกรรมขึ้น ในหน่ว ยงำนทุกภำคส่วนของประเทศ และเผยแพร่ต้นแบบควำมสำเร็จของกำรพั ฒ นำ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศให้เกิดกำรรับรู้สู่สำธำรณะชนในวงกว้ำง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้ำหมำยส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ
2.2 เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมตื่นตัวด้ำนนวัตกรรมขึ้นในหน่วยงำนทุกภำคส่วนของประเทศ
2.3 เพื่อเผยแพร่ต้นแบบควำมสำเร็จของกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้เกิด
กำรรับรู้สู่สำธำรณะชนในวงกว้ำง
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคสถำบันกำรศึกษำ ภำคสังคม
3.2 องค์กรขนำดใหญ่ วิสำหกิจขนำดกลำง วิสำหกิจขนำดย่อม
3.3 องค์กรไม่แสวงหำกำไร สมำคม มูลนิธิ วิสำหกิจชุมชน
3.4 สื่อมวลชน
3.5 ประชำชนผู้สนใจ
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อให้กำรจัดงำนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้ำงต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภำพด้ำนแผนกำรประชำสัมพันธ์
แนวคิด รูปแบบ วิธีกำรประชำสัมพันธ์ กำรเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย กำรเชิญชวนกลุ่มเป้ำหมำย กำรผลิต
กำรประสำนงำนสื่อ กำรจัดงำน และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
4.1 จัดทำแผนแคมเปญ พร้อมนำเสนอแผนดำเนินงำน รำยละเอียด และปริมำณ เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ทั้งทำงออนไลน์และออฟไลน์ให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิด
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ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน ส่งผลให้สนใจส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดรำงวัลจำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำร และด้ำนสื่อและกำรสื่อสำร ด้ำนละไม่น้อยกว่ำ
50 ผลงำน รวมไม่น้อยกว่ำ 200 ผลงำน
4.2 จัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัวกำรจัดประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ประจำปี 2563 เพื่อสร้ำงกระแส
ให้เกิดกำรตื่นตัวและรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ตำมวันและเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
โดยมีกำรดำเนินงำนอย่ำงน้อยประกอบด้วย
1) นำเสนอแนวคิดกำรจัดแถลงข่ำวที่มีควำมโดดเด่นและน่ำสนใจ
2) จัดทำกำหนดกำร ประสำนรวบรวมข้อมูลสำคัญของงำน จัดทำข่ำวประชำสัมพันธ์ Press
Release เพื่อนำไปเผยแพร่แก่สื่อมวลชน
3) จัดทำประเด็นและคำกล่ำวในงำนแถลงข่ำว สำหรับผู้ร่วมแถลงข่ำว
4) จัดหำพิธีกรที่มีประสบกำรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 1 คน
5) จั ดทำวีดิทัศน์ พร้ อมใส่ เ อฟเฟคเคลื่ อนไหว แสดงถึงแนวคิดของกำรจัดรำงวัล นวัต กรรม
แห่งชำติ ให้ดูยิ่งใหญ่อลังกำร เหมำะสมกับกำรเป็นรำงวัลอันทรงคุณค่ำและมีเกียรติสูงสุดใน
แวดวงนวัตกรรมของประเทศ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 45 วินำที ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง
6) เชิ ญ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนง ทั้ ง โทรทั ศ น์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ นิ ต ยสำร สื่ อ ออนไลน์ และ
มีสื่อมวลชนเข้ำร่วมงำนไม่น้อยกว่ำ 20 สื่อ
7) เผยแพร่เนื้อหำ ข่ำว ภำพข่ำวเกี่ยวกับกำรจัดงำนผ่ำนสื่อมวลชนต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 20 สื่อ
 สื่อโทรทัศน์ Digital TV ไม่น้อยกว่ำ 5 สถำนี
 สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อนิตยสำร สื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่ำ 15 สื่อ
8) จัดทำเวทีพร้อมจอ LED และติดตั้งระบบภำพ แสง เสียงที่สมบูรณ์ จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
ตำมควำมเหมำะสมออกแบบ
9) รับผิดชอบค่ำอำหำรสำหรับผู้เข้ำร่วมงำน ไม่น้อยกว่ำ 60 คน
10) จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนไม่น้อยกว่ำ 60 ชุด
11) บั น ทึ ก ภำพนิ่ ง ดิ จิ ทั ล วี ดิ ทั ศ น์ ภ ำพเคลื่ อ นไหว และถ่ ำ ยทอดสดกำรแถลงข่ ำ วทำง NIA
Facebook ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด ด้วยระบบ Live streaming OB camera จำนวนกล้องไม่
ต่ำกว่ำ 3 ตัว
4.3 ออกแบบ ผลิตชิ้นงำนสื่อโฆษณำ เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้ำหมำยให้ส่งผลงำนเข้ำร่วม
ประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติในแต่ละด้ำน และเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ดังนี้
1) ออกแบบโปสเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 ชิ้นงำน ตำมขนำดที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด จำนวนพิมพ์
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 500 แผ่น และดำเนินกำรจัดส่งประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย
2) ผลิตวีดิทัศน์สัมภำษณ์ผู้ ที่เคยได้รับรำงวัลนวัตกรรมแห่ งชำติ และประชำสัมพันธ์ผ่ ำ นสื่ อ
ออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 นำที และมีตัวอักษรบรรยำย
ด้ำนล่ำง
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3) ผลิตสื่อเคลื่อนไหวมัล ติมีเดียที่มีควำมน่ำสนใจ เข้ำใจง่ำย เพื่อใช้สื่อสำรรำงวัลนวัตกรรม
แห่งชำติในแต่ละด้ำนให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน ผ่ำนสื่อออนไลน์ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ควำมยำวเรื่องละไม่น้อยกว่ำ 2 นำที โดยสำมำรถนำมำตัดต่อเป็นเรื่องย่อย
ไม่ต่ำกว่ำ 4 เรื่อง และต้องสำมำรถนำมำปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับช่องทำงออนไลน์ตำมที่ผู้
ว่ำจ้ำงกำหนด
4) ซื้อสื่อโฆษณำบน Facebook ใน รูปแบบ Facebook Ads และ Promote Post โดยมีกำร
ผลิตเนื้อหำและเผยแพร่ ไม่น้อยกว่ำ 20 เนื้อหำ และมีกำรเข้ำถึง (Reach) รวมแล้วอย่ำง
น้อย 300,000
5) ซื้อสื่อโฆษณำหรือแบนเนอร์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมไม่ต่ำกว่ำ 5 ช่องทำง โดย
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง
5. ระยะเวลา
ระยะเวลำดำเนินงำน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมำณ 1,000,000.-บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม แล้ว ซึ่งครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตงำน
7. ราคาอ้างอิง (ราคากลาง)
7.1 รำคำกลำง 985,000.- บำท (เก้ำแสนแปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง: สัญญำจ้ำงฯ เลขที่ สจ-0086-61 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2561
8 การยื่นข้อเสนอ .
ผู้ เ สนอรำคำจั ด ท ำรำยละเอี ย ดข้ อ เสนอด้ ำ นแผนแคมเปญกำรประชำสั ม พั น ธ์ แนวทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรเตรียมข้อมูล กำรออกแบบสื่อ กำรจัดงำนแถลงข่ำว กำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่มีศักยภำพ
และกำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำมรู ป แบบกิ จ กรรมที่ ก ำหนด โดยเสนอเป็ น รำคำรวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ แล้ว
9 เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ .
กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้คณะกรรมกำรจะใช้
หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัย
หลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
9.1 รำคำที่เสนอรำคำ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20
9.2 ข้อเสนอด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80
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10. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
10.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
10.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
10.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
10.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่ ำงถู กระงั บกำรยื่น ข้อ เสนอหรื อทำสั ญญำกับหน่ว ยงำนของรั ฐ ไว้
ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
10.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติ
บุคคลนั้นด้วย
10.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
10.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
10.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้ แก่ส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้ ก ระท ำกำรอั น เป็ น กำรขั ด ขวำงกำรแข่ ง ขั น รำคำอย่ ำ งเป็ น ธรรม ในกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
10.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลังกำหนด
10.11 ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง
10.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
10.13 ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
10.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และผลงำนที่คล้ำยกับงำนจ้ำงดังกล่ำว จำกหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่ำ 500,000.-บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) โดยต้องแนบสำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรือ
สำเนำใบรับรองผลงำน
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11. การส่งมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่ งมอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัส ดุ ได้
ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจ่ำยค่ำจ้ำง จำนวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจำนวนร้อยละ 40 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนตำมข้อ 4.1
และ 4.2 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึก ในแฟลชไดร์ฟ จำนวน 2 (สอง) อัน
ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
ผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 (งวดสุดท้ำย) กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจำนวนร้อยละ 60 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน
ตำมข้อ 4.3 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึกในแฟลชไดร์ฟ จำนวน 2 (สอง) อัน
ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจ
รับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
12. เงื่อนไขอื่นๆ .
12.1 ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำม
สัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) โดยผู้รับจ้ำงจะไม่
ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใด
หรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช
12.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำก สนช. ไว้เป็นควำมลับ และต้อง
ไม่นำเอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
สนช.
13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนนวัตกรรม
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 304
โทรสำร 02 017 5566
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