เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ
_____________________
1. หลักการและเหตุผล
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จาเป็นที่
จะต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้ องกับ แต่ล ะช่องทางได้ในวงกว้างมากขึ้น และจาเป็นที่ต้องมีการวางแผนและการ
บริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด การบู ร ณาการเชื่อ มโยงการสื่ อ สารในแต่ ล ะช่ อ งทางเข้ า ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram, Line@
ส านั กงานฯ จึ งเห็ นควรมีการดาเนิ นงานประชาสั มพันธ์ ทางออนไลน์ ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ที่มีการ
วางแผนกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับแต่ละช่องทางได้ในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางสื่ อสารประชาสั ม พันธ์ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ในวงกว้าง มีความรวดเร็วในการเผยแพร่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความการรับรู้ด้านนวัตกรรม เผยแพร่บทบาทและสร้างภาพลักษณ์สานักงานฯ ให้เกิด
ความครอบคลุมและเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายในการขอรับบริการและความช่วยเหลือจากสานักงานฯ ได้อย่าง
รวดเร็ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวางแผนกลยุทธ์และแนวทางดาเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ของสานักงานฯ
2.2 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงแบบบูรณาการ
2.3 เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับการสื่อสารในแต่ละช่องทาง
2.4 เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
2.5 เพื่อเผยแพร่บทบาทและสร้างภาพลักษณ์สานักงานฯ
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
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4. ขอบเขตการดาเนินงาน
4.1 วางแผนกลยุ ทธ์ และแนวทางด าเนิ น การสื่ อสารประชาสั มพั นธ์ ผ่ านทางออนไลน์ ของส านั ก งานฯ
เพื่อสร้างการรับรู้การดาเนินงานขององค์กร และประชาสัมพันธ์สานักงานฯ
4.2 วางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ
และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างขึ้น (Social Media Strategy)
4.3 บริหารจัดการและดาเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการตอบคาถาม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
ช่องทางต่างๆ (Social Media Management) ได้แก่ Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Line@
4.4 บริหารจัดการ ดาเนินการ ริเริ่มจัดทาสื่อสังคมออนไลน์ของสานักงานฯ รวมถึงซื้อสื่อโฆษณา เพื่อให้
เกิ ด การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี คุ ณ ภาพ เกิ ด การติ ด ตามและเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม (Social Media
Engagement)
4.4.1 Facebook มียอดติดตามเพจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 Like
4.4.2 YouTube มียอดติดตามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000
4.4.3 Twitter มียอดติดตามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000
4.4.4 Instagram มียอดติดตามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000
4.4.5 Line@ มียอดติดตามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000
4.5 บริ ห ารจั ด การและดาเนิ น การออกแบบ จัดทา ผลิ ต และเผยแพร่ เนื้อหาในหลากหลายรู ป แบบ
ที่เข้าใจง่ายและดึงดูดกลุ่ มเป้ าหมายบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสั มพันธ์
สานักงานฯ (Social Media Content)
4.5.1 Facebook มีเนื้อหารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 56 เนื้อหา เผยแพร่เดือนละไม่น้อยกว่า 7 เนื้อหา
4.5.2 YouTube มีวีดิโอความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 3 นาที รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 8 เนื้อหา
เผยแพร่เดือนละไม่น้อยกว่า 1 เนื้อหา
4.5.3 Twitter มีเนื้อหารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 56 เนื้อหา เผยแพร่เดือนละไม่น้อยกว่า 7 เนื้อหา
4.5.4 Instagram มีเนื้อหารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 56 เนื้อหา เผยแพร่เดือนละไม่น้อยกว่า 7 เนื้อหา
4.5.5 Line มีเนื้อหารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 56 เนื้อหา เผยแพร่เดือนละไม่น้อยกว่า 7 เนื้อหา
4.6 ดาเนินการวัดผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ของสานักงานฯ
4.7 นาระบบ Social Media Dashboard มาใช้เพื่อวัดผลแบบบูรณาการสาหรับแพลตฟอร์ม Facebook,
Twitter, Instagram, และ YouTube
4.8 จัดทารายงานสรุป ผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน เป็นระยะทุก
60 วัน (Digital Marketing Report)
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
6. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุ ม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการดาเนินงาน
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7. ราคาอ้างอิง (ราคากลาง)
7.1 ราคากลาง 2,850,110.- บาท
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเลขที่ สจ-0094-61 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
8. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
8.4 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห าร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8.8 ไม่เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกัน กับ ผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่กรม ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
8.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
8.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
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8.14 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์การรับจ้างงานด้านการจัด การประชาสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกับงานที่จ้างนี้
จากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบสาเนาคู่สัญญาจ้างหรือ สาเนาใบรับรอง
ผลงานที่มีมูลค่า 1,000,000.-บาทขึ้นไป
9. การส่งมอบงานและการชาระเงิน
สานักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะสั่ง
จ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง จานวน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานครั้งที่ 1 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญาจ้าง ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้าง
งวดที่ 2 ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้ าการดาเนินงานครั้งที่ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญาจ้าง ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้าง
งวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้ าการดาเนินงานครั้งที่ 3 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญาจ้าง ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้าง
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างส่งรายงานสรุปการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 240 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
10. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้ประเมินได้ปฏิบัติงานให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ
ลิ ขสิ ทธิ์ของ สนช. โดยผู้ รั บ จ้ างจะต้องไม่ส่ ง มอบและไม่เ ผยแพร่ข้ อ มูล เอกสาร และผลงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
11. ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถท างานให้ แ ล้ ว เสร็ จตามเวลาที่ ก าหนด ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งช าระค่ า ปรับ ให้ แก่
สานักงาน โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าเงินจัดจ้าง นับถัดจากวันที่กาหนดแล้ว
เสร็จตามที่กาหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ผู้รับจ้างยอมให้
สานักงานเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
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12. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสิน โดย
ใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
13. เงื่อนไขอื่นๆ
13.1 เอกสารรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 เล่ม ประกอบด้วยภาพรวมการ
ดาเนินงานในข้อ 4 พร้อมผลการดาเนินงาน โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาตรฐานการจัดทารายงาน
ทั่วไป ขนาด A4
13.2 ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ผลงานทั้งหมดที่ได้จัดทาเป็นเอกสารรายงาน หรือการบันทึกบนแผ่น DVD
หรือแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายตามสัญญาจ้าง หรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้างนี้ ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ของ สนช.
13.3 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจาก สนช. ไว้เป็นความลับ และต้องไม่นา
เอกสารหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สนช.
13.4 กรณีส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด หรือไม่ส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างทั้งหมด
13.5 กรณีมีเหตุสุ ดวิสัย ทาให้ ผู้ รั บ จ้ างไม่สามารถดาเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ บรรลุตาม
ข้อตกลงได้ ผู้รับจ้างจะต้องทาหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ
ทดแทนกิจกรรมนั้นๆ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุพิจารณาเห็นชอบว่าผู้รับจ้างยังจะได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
14. ผู้ประสานงาน
นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน
ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
โทร 02-017 5555 ต่อ 605 โทรสาร 02-017 5566
อีเมล์ kritsakorn@nia.or.th
-----------------------------------------
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