
 

รายละเอียดและข้อกำหนด (Term of Reference : TOR) 
การจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์เทคโนโลยีสร้างความม่ันคงด้านเกษตร 

------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและท้าทายทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดย
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศได้สันนิษฐานว่าการสะสมของกลุ่มก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์น่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ รวมถึงการ
เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิพ้ืนน้ำและผิวดิน ซึ่งที่ผ่านมาการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ต่อการเกิดภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงในหลายพ้ืนที่และหลายรูปแบบ อาทิ
เช่น ภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างฉับพลันจากปริมาณการเกิดฝนที่เปลี่ยนแปลงไป การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเล  
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจากการแปรผันของปริมาณฝนในหลาย
พ้ืนที่ ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงภาวะสภาพอากาศแบบสุดโต่ง (Extreme Weather Events) ที่เกิดขึ้นหลากหลาย
รูปแบบและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ เช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความ
แปรปรวนทางระบบภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกกำลังสร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งการ
ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ต้องพ่ึงพาธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนั้น หากเกษตรกรไม่สามารถคาดเดาสภาพอากาศได้
ตามปกติ ก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เกิดความไม่ม่ันคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจในอนาคตได้ 

จากผลกระทบดังกล่าว จึงได้เกิดความร่วมมือของคณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (DMWG) และ
คณะทำงานด้านการเกษตร (AgWG) ที่ สสน. เป็นสมาชิกภายใต้โครงการเครือข่าย Asia – Pacific Advanced 
Network หรือ APAN ซึ่งถือเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาในประเทศ
สมาชิกทั่วโลก เพ่ือเชื่อมโยงเทคโนโลยี ทั้งด้านการให้บริการและการประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร ด้วยบทบาท
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ 
วทน. ช่วยภาคการเกษตรตั้งแต่การปลูกจนถึงการขายสู่ตลาดผู้บริโภค เพ่ือเป็นการยกระดับการผลิตด้าน
ปริมาณและคุณภาพของสินค้า รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
ตัวอย่างเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรในพ้ืนที่  สสน. จึงได้เลือก
พ้ืนที่ตัวอย่างจังหวัดแพร่เป็นพ้ืนที่นำร่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของคณะทำงานภายใต้โครงการ
เครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network หรือ APAN ที่มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
และอินเดีย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนา
ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาเซียนต่อไป 

  



2. วัตถุประสงค ์
2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพ่ือ

พัฒนาให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ  
2.2 เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประเทศสมาชิกอาซียน ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ไปปรับ

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของประเทศตนเอง 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงกับงานที่จ้างในครั้งนี้ 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระทำการ 

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้ 
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้ น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.5 ผู้ เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 
4. ขอบเขตของงาน 

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องผลิตวีดีทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) จำนวน 2 ชุด โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
4.1.1 ชุดที่ 1 การดำเนินงานระยะที่ 1 (ก่อน) สภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา สัมภาษณ์
เจ้าของพ้ืนที่  
4.1.2 ชุดที่  2 การดำเนินงานระยะที่  2 (หลัง) ความร่วมมือของคณะทำงาน เทคโนโลยี 
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สสน. และเจ้าของพ้ืนที่ ผลการดำเนินงาน 
4.1.3 ความยาวรวมไม่ เกินชุดละ 3 - 5 นาที  รูปแบบเสียงภาษาอังกฤษ และบรรยาย
ภาษาอังกฤษ 

4.2 เป็นวีดีทัศน์ระบบ Full HD ที่มีผู้บรรยายประกอบเสียงจนจบสมบูรณ์ รวมทั้งเสียงดนตรีและ
เสียงประกอบอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกับเนื้อหา  

4.3 รูปแบบของวีดีทัศน์ มีความทันสมัย ใช้อุปกรณ์ในการผลิตและจัดทำที่มีคุณภาพ 
4.4 ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอบทวีดิทัศน์ พร้อมตัวอย่างเสียงของผู้บรรยาย ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและให้

ความเห็นชอบก่อนดำเนินการผลิตวีดิทัศน์  
 
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง  
 

6. การส่งมอบงาน 



ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยจะต้องดำเนินการส่งมอบงานภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว อันประกอบด้วย 

6.1 หนังสือส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง 
6.2 ต้นฉบับวีดีทัศน์ฉบับสมบูรณ์ ตามข้อ 4.1 เป็นไฟล์วีดีโอ นามสกุล mpeg หรือ mp4 ขนาด

ภาพ 1920 X 1080 พิกเซล บันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล จำนวน 2 ชุด 

 
7. การชำระเงิน 

สสน. จะจ่ายค่าจ้างทั้งหมดเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและปฏิบัติถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
8. วงเงินงบประมาณ 

วงเงินจำนวน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

9. ข้อกำหนดอื่น 
ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ

ทำซ้ำ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

10. เกณฑ์การพิจารณา  
ใช้คุณสมบัติตามขอบเขตงาน (70 คะแนน) และราคา (30 คะแนน) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 

 
11. เอกสารประกอบการเสนอราคา 

• จดหมายแนะนำบริษัทที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์  
• แบบฟอร์มรับรองกฎ Declaration of eligibility of tenderers (แบบฟอร์มดังเอกสารประกอบ
ข้างท้าย)  
• ตัวอย่างผลงานวิดีโอ ที่มีเสียงพากษ์และข้อความประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ 3-5 นาที 
• ตารางรายละเอียดใบเสนอราคา 

***************************************** 
โดยท่านมารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือส่งรายละเอียดใบเสนอราคา ได้ที่ 

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร 

โทร. 02-158-0901 ต่อ 6010 และ 6013 (ในวันและเวลาราชการ) 

อีเมล์ iaf@hii.or.th 
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ANNEX 2 DECLARATION OF ELIGIBILITY OF TENDERERS 
 

Natural or legal persons are not entitled to participate in this tender procedure or be awarded a contract if they 
are in any of the situations mentioned in Sections 2.6.10.1 of the Practical Guide 

(http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+a
pplicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_key

words=ePrag%2C+europa). 
 

Candidates or tenderers must certify with the responsible person’s signature that they are not in one of 

the situations listed above.   
 
 
 

Dear Whom it may concern, 
 
It is certified that ……………………………………. is not in the situations listed of criteria 
mentioned in Sections 2.6.10.1 of the Practical Guide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(                                                         ) 

 
 

Name: ………………………………….. 
 

Date: …………………………………… 
  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
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