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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาจัดท าสมุดปกขาว (White Paper) การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านดนตร ี

ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech) 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่เป็น หน่วยกลำง
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และแผนงำนเพ่ือส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้นและระบบนิเวศวิสำหกิจเริ่มต้น จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำ
แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น โดยผลักดันวิสำหกิจเริ่มต้นให้เป็นกลไกในกำรพลิกโฉมสังคม เศรษฐกิจ 
น ำไปสู่อุตสำหกรรมยุคใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและเพ่ิมศักยภำพเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน 
 ในปีนี้เห็นได้ชัดว่ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรเข้ำมำแทนที่ของเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล ซึ่งส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่ำงมำก กำรขยำยตัวของโลกดิจิทัลนั้น ท ำให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงคอนเทนต์ควำมบันเทิงได้ง่ำยขึ้น ในรูปแบบที่ต่ำงจำกเดิม เช่น มิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) กำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลง วิดีโอคอนเทนต์ หรือแม้แต่เกิดกิจกรรมนันทนำกำรใหม่ที่มีมูลค่ำมหำศำล เช่น  
อีสปอร์ต (E sport) นอกจำกนี้อุตสำหกรรมนี้มีมูลค่ำสูงถึง 478,000 ล้ำนบำท และคำดกำรณ์ว่ำจะมีอัตรำกำร
เติบโตถึง 6.5% ในขณะเดียวกันประเทศไทยในขณะนี้ยังมีจ ำนวนวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำน MAR Tech ค่อนข้ำง
น้อยและภำพระบบนิเวศด้ำน MAR Tech ยังไม่ชัดเจนและยังไม่เป็นที่รู้จักหรือเข้ำใจในวงกว้ำง ดังนั้น สนช. 
ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรบูรณำกำรอุตสำหกรรมใหม่ของเทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะ และกิจกรรม
นันทนำกำร หรือ MAR Tech โดยกำรน ำเครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรตอบโจทย์รองรับ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบนิเวศวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร 
(MAR Tech) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมและผลักดันอุตสำกรรมด้ำนนี้
เพ่ือน ำมำปรับใช้ จึงควรมีแนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงวิสำกิจเริ่มต้นกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำที่ชัดเจน ทั้งด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรพัฒนำกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) และห่วงโซ่อุปทำน (Supply 
Chain) ของอุตสำหกรรม MAR Tech เพ่ือเข้ำใจถึงลักษณะหรือประเภทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จะน ำมำ
ประยุกต์ใช้ และกำรพัฒนำระบบนิเวศวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำน MAR Tech ของไทยสู่ระดับสำกล จึงจ ำเป็นต้องท ำ
สมุดปกขำว (White Paper) เพ่ือน ำเสนอต่อภำครัฐ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีสมุดปกขำว (White Paper) กำรพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะและ

กิจกรรมนันทนำกำร (MAR Tech) 
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2.2 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะและกิจกรรม
นันทนำกำร (MAR Tech) ให้สำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำร
ประกอบธุรกิจมำกยิ่งขึ้น  

 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ทบทวนนิยำมและก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะและกิจกรรม

นันทนำกำร หรือ MAR Tech (Definitions & Scope) 
3.2 ศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะและ

กิจกรรมนันทนำกำร หรือ MAR Tech และเปรียบเทียบกรณีศึกษำในต่ำงประเทศ 
3.3 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ พร้อมจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะและ

กิจกรรมนันทนำกำร หรือ MAR Tech 
3.4 รับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำคมวิสำหกิจเริ่มต้นรวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมด้ำน

ดนตรีศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร 
3.5 จัดท ำสมุดปกขำว (White Paper) กำรพัฒนำระบบนิเวศวิสำหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้ำนดนตรี 

ศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร (MAR Tech) ในรูปแบบและจ ำนวนตำมที่ สนช. ก ำหนด 
 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว

ตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
4.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ

หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังก ำหนด 
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4.11 ผู้ เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง 

4.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.13 ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

4.14 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบกำรณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ประกำศ ในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่ำ 1,125,000.- บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียว 
และท ำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำร
หนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ 
 

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน จ ำนวน 4 (สี่) เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

 

6. งบประมาณและค่าจ้าง 
ในวงเงินไม่เกิน 2,250,000.- บำท (สองล้ำนสองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม  

 

7. ราคากลางและแหล่งท่ีมา  
7.1 รำคำกลำง :2,245,333.- บำท (สองล้ำนสองแสนสี่หมื่นห้ำพันสำมร้อยสำมสิบสำมบำทถ้วน) 
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง 
  - บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 
  - บริษัท เอฟ. ยู. ยู. เอ็ม. จ ำกัด  
  - บริษัท อุษำสวัสดิ์ จ ำกัด 

 

8. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินร้อยละ 100 ของมูลค่ำกำรจ้ำงทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้ำงจัดท ำเอกสำรรำยงำนตำมผลงำน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ 3.1 - 3.5 และหลักฐำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้มีกำรตกลงไว้
ในสัญญำจ้ำงเรียบร้อยทุกประกำร ภำยในระยะเวลำ 4 (สี่) เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุงำนพิจำรณำเห็นชอบแล้ว 
 

9. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำมสัญญำจะตก

เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) โดยผู้รับจ้ำงจะไม่ส่งมอบ
และไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือ
น ำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช. 
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10. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ 
ผู้ว่ำจ้ำงโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้เสนอรำคำที่เสนอแนวคิดและกำรด ำเนินงำนได้ตรง

ตำมวัตถุประสงค์และคำดว่ำจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งอำจไม่ใช่ผู้ เสนอรำคำต่ ำสุด ทั้งนี้
คณะกรรมกำรสำมำรถต่อรองรำคำเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง และขอสงวนสิทธ์ในกำรให้ค ำแนะน ำ
เพ่ิมเติม ปรับปรุงรำยละเอียดของงำนบำงประกำรเพ่ือให้ได้ผลงำนที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ คณะกรรมกำร
จะพิจำรณำรำยละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อก ำหนดงำน และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 

โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยและก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี้ 
1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนก ำหนดหัวข้อกำรพิจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ดังนี้  

ที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 
 
 

ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

 ควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงำนกำรด ำเนินงำน  

 รูปแบบและควำมเข้ำใจ / แนวคิดในกำรด ำเนินโครงกำร  

 กำรออกแบบ Methodology และ Approach ในกำรศึกษำ 

 มีควำมเหมำะสมและเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมด้ำน MAR Tech  

60 
 

15 
15 
15 

15 

2 
 

ข้อเสนอด้ำนแผนในกำรท ำงำน แนวทำงกำรประสำนงำนกำรจัดงำน รำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำน กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม สอดคล้องกับงำนที่จะรับจ้ำง 

20 

3 ประสบกำรณ์ผลงำนของนิติบุคคล และควำมพร้อมของทีมบุคลำกร 10 

4 ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 10 
คะแนนรวม 100 

 
11. ผู้ประสานงาน 

นำงสำวกวนลี่ พันธุ์ (ผู้รับผิดชอบโครงกำร)  
โทร 094 857 0333  
โทรสำร 02-017 5566 
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