เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
การจ้างเหมาสร้างแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand)
_____________________
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ดำเนินกำรสื่อสำรด้ำนนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมตื่นตัว
ด้ำนนวัตกรรมและตระหนักถึงควำมสำคัญของนวัตกรรมขึ้นในทุกภำคส่วนภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน
โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุกมิติทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมำจำก
โลกำภิวัตน์ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจกำรเมืองโลก ส่ งผลให้
ประเทศต่ำงๆ ในโลกต้องพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน และมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันมำกขึ้น สำนักงำนฯ จึง
จำเป็นต้องขยำยขอบเขตในกำรขับเคลื่อนกำรสื่อสำรนวัตกรรมจำกเพียงระดับในประเทศไปสู่ระดับสำกล เพื่อ
สร้ ำ งให้ เกิ ด กำรสร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ ด้ ำ นนวั ต กรรมของประเทศ และเกิ ด กำรสื่ อ สำรควำมเป็ น “ประเทศ
นวัตกรรม” (Innovation Nation) ออกสู่สำยตำของนำนำชำติ ผ่ำนนวัตกรรมของไทยที่ส่งผลให้เกิดคุณภำพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้นวัตกรรมทั้งคนไทยและต่ำงชำติ
สำนักงำนฯ จึงกำหนดสร้ำงแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand) ขึ้น เพื่อให้เกิด
กำรสร้ำงแบรนด์ด้ำนนวัตกรรมของประเทศไทย (Thailand Brand Building) เกิดกำรสร้ำงจุดยืนของประเทศ
ไทยทำงด้ำนนวัตกรรมที่เป็นที่จดจำ (Thailand Brand Positioning) รวมถึงเกิดกำรสื่อสำรคุณค่ำของประเทศ
ไทยด้ ำนนวั ต กรรม (Thailand Brand Value) ให้ เกิ ด กำรรับ รู้ที่ ชั ด เจนขึ้ น ทั้ งในประเทศไทยและระดั บ
นำนำชำติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสร้ำงแบรนด์นวัตกรรมของประเทศต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับประเทศ
ไทย
2.2 เพื่อออกแบบและสร้ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ของแบรนด์ รวมถึงพัฒนำและกำหนดทิศทำงของแบรนด์
“นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand) เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรแคมเปญแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ
และระดับนำนำชำติ
2.3 เพื่ อ สร้ ำ งแบรนด์ น วั ต กรรมประเทศไทยที่ ส ำมำรถใช้ สื่ อ สำรให้ เกิ ด กำรรับ รู้ ค วำมเป็ น “ประเทศ
นวัตกรรม” (Innovation Nation) ผ่ำนกำรสื่อสำรนวัตกรรมที่ส่งผลให้เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งในประเทศและระดับ
นำนำชำติ
3. ขอบเขตการจ้าง
3.1 ศึกษำวิเครำะห์ ข้อมูล เกี่ ย วกับ กำรสร้ำงแบรนด์น วัตกรรมของประเทศต่ำงๆ ที่ เหมำะสม และ
สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้กับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ง่ำยต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและใช้ในกำรสื่อสำร
แคมเปญแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand)
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3.2 จัดทำ Innovation Thailand Brand Foundation เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงแบรนด์ด้ำนนวัตกรรม
ของประเทศไทยที่แข็งแกร่งและชัดเจน ภำยใต้คำว่ำ Innovation Thailand ประกอบด้วย
3.2.1 กำรสร้ำงแบรนด์ด้ำนนวัตกรรมของประเทศไทย (Innovation Thailand Brand Building)
3.2.2 กำรสร้ ำ งจุ ด ยื น ของประเทศไทยทำงด้ ำ นนวั ต กรรม (Innovation Thailand Brand
Positioning)
3.2.3 กำรสื่อสำรคุณค่ำของประเทศไทยด้ำนนวัตกรรม (Innovation Thailand Brand Value)
3.3 วำงแผนและกำหนดกลยุทธ์ของแคมเปญให้สอดคล้องกับจุดยืน (Positioning) และคุณค่ำของแบ
รนด์ (Brand Value) ที่วำงไว้
3.4 ออกแบบและพั ฒ นำอัตลั กษณ์ ของแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand)
ประกอบด้วย
3.4.1 ตรำสัญลักษณ์ (Logo)
3.4.2 ระบบกำรใช้ตัวอักษร (Font)
3.4.3 ระบบกำรใช้สี (Color)
3.4.4 คู่ มื อ กำรใช้ อั ต ลั ก ษณ์ ข องแบรนด์ (Brand Manual) ที่ มี ค วำมหมำยและที่ ม ำของตรำ
สัญ ลักษณ์ รวมถึงระบุข้อกำหนดกำรนำไปใช้ของระบบตรำสัญ ลักษณ์ อำทิ full color,
grid & scale, color on color, single color & reversed, black & white, gray scale,
maximum & minimum, incorrect usage เป็นต้น
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลำ 60 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง
5. งบประมาณ
ภำยในวงเงินโดยประมำณ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตกำรดำเนินงำน
6. ราคากลางและแหล่งอ้างอิง
6.1 รำคำกลำง : 1,926,000.- บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน)
6.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง :
- บริษัท คอลิเดีย จำกัด
- บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- บริษัท แบรนด์ แอททิทูด จำกัด
7. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
7.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
7.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
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7.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
ตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
7.5 ไม่เป็ น นิ ติบุคคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
7.8 ไม่เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่น ข้อ เสนอรำคำรำยอื่ น ที่ เข้ ำยื่น ข้ อ เสนอให้ แก่ ส ำนั ก งำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
7.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณ ฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลัง กำหนด
7.11 ผู้ เสนอรำคำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลำง
7.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
7.13 ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
7.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และผลงำนที่คล้ำยกับงำนจ้ำงดังกล่ำว จำกหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่ เชื่อ ถือ ได้ มู ล ค่ำ 700,000-บำท (เจ็ ด แสนบำทถ้ ว น) โดยต้ องแนบส ำเนำคู่ สั ญ ญำจ้ำงหรือ ส ำเนำ
ใบรับรองผลงำนที่มีอำยุกำรทำสัญญำไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบผลงำนถึงวันที่มีกำรเปิดซองกำรจ้ำงครั้งนี้
8. การส่งมอบงานและการชาระเงิน
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้
ส่งมอบผลงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำว
เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จำนวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ ำ ยร้ อ ยละ 30 ของวงเงิ น ค่ ำ จ้ ำ ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ ำ งส่ ง มอบรำยงำนผลงำนกำร
ด ำเนิ น งำนตำม ข้ อ 3.1 ภำยใน 30 วั น นั บ ถั ด จำกวั น ที่ ล งนำมในสั ญ ญำจ้ ำ งและ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ ำ ยร้ อ ยละ 70 ของวงเงิ น ค่ ำ จ้ ำ ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ ำ งส่ ง มอบรำยงำนผลงำนกำร
ดำเนิน งำนตำมข้อ 3.2 – 3.4 ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสั ญญำจ้ำง และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9. เงื่อนไขอื่นๆ
9.1 เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 เล่ม ประกอบด้วยภำพรวมกำร
ดำเนินงำนในข้อ 3 พร้อมผลกำรดำเนินงำน โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมำตรฐำนกำรจัดทำรำยงำนทั่วไป ขนำด
A4
9.2 ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ผลงำนทั้งหมดที่ได้จัดทำเป็นเอกสำรรำยงำน หรือกำรบันทึกบนแผ่น DVD
หรือแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลำยตำมสัญญำจ้ำง หรือที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมสัญญำจ้ำงนี้ ถือเป็นลิ ขสิทธิ์
ของ สนช.
9.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำก สนช. ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่นำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก สนช.
9.4 กรณีส่งมอบงำนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่ส่งมอบงำนตำมเวลำที่กำหนดไม่ว่ำกรณีใดๆ
ผู้ว่ำจ้ำงจะคิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.10 ต่อวันของรำคำจ้ำงทั้งหมด
9.5 กรณี มีเหตุสุดวิสัย ทำให้ ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุ ตำม
ข้อตกลงได้ ผู้รับ จ้ำงจะต้องทำหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือทดแทน
กิจกรรมนั้นๆ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำนพิจำรณำเห็นชอบว่ำผู้รับจ้ำงยังจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยไป
กว่ำตำมข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
10. ผู้ประสานงาน
นำยกนช รัติวำนิช
ผู้จัดกำรส่งเสริมนวัตกรรม
โทร 02-017 5555 ต่อ 601
อีเมล์ kanoch@nia.or.th
-----------------------------------------
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