เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
จัดจ้างที่ปรึกษาในการดาเนินงาน “การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรม”
(Innovation Communication)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมได้จัดทายุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรม เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมของ สนช. ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมี
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านนวัตกรรมของ สนช. และ
การวางแผนดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญมาร่วม
วางแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละจั ด ท ากลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ หมาะสม สนช. จึ ง มี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเข้ า มาให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ด้าน
นวัตกรรมของ สนช. รวมถึงแนวทางการดาเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Innovation Communication)
2. ขอบเขตการดาเนินงาน
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการดาเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
(Strategic Innovation Communication) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สื่อสารประชาสัมพันธ์
2.2 ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยใช้นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation)
2.3 ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
3. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่ว คราว
ตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่ วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ รับจ้าง
ได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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3.8 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ไ ม่ แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยหรื อ แสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.9 ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
3.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.11 ต้องจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
4.วงเงินค่าจ้าง
วงเงินงบประมาณ 412,500 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) รวมค่าภาษี ค่าอากร ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตามเกณฑ์การจัดจ้างนี้
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
6. ราคากลางและแหล่งที่มา
6.1 ราคากลาง : 300,000.- บาท
6.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างฯ เลขที่ ปษ-0006-60 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลงานที่จะต้องส่งมอบ
รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน การให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าแนวทางการด าเนิ น งานสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อนวัตกรรม และการให้
คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายสื่อสารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8. การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา
8.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง โดยการจ่ายจะแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้า การ
ดาเนินงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

Page | 2

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานสรุปการ
ดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
8.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินบาทไทย และจ่ายตรงให้แก่ที่ปรึกษา โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนาม
ของที่ปรึกษา ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนี้ ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
9. การบอกเลิกสัญญา
9.1 หากผู้รับจ้างทาผิดสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
จ้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที
9.2 ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 9.1 ก่อนครบกาหนดระยะเวลา
การจ้างได้ โดยผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างในการเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือดังกล่าว
9.3 จากข้อ 9.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับตามจานวนวันที่เริ่มให้บริการจนถึงวันที่เลิก
สัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็ นหนั งสื อ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่ งรายงานตามข้อ 7 แล้ว และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
10. เงื่อนไขการจ้าง
10.1 หากผู้รับจ้างได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงาน ให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นโดยให้เป็นไปตามระเบียบของสานักงานที่เกี่ยวข้องกับการนั้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
10.2 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาข้อมูลได้รับจากการดาเนินงานโครงการภายใต้เกณฑ์อ้างอิง (Terms of
Reference) นี้ เป็นความลับ โดยผู้รับจ้ างต้องไม่ส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
10.3 ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใต้เกณฑ์อ้างอิงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างเท่านั้น
11. ผู้ประสานงาน
นายกนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่าย
โทร 02-017 5555 ต่อ 601 โทรสาร 02-017 5566
อีเมล์ kanoch@nia.or.th
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