
ประกาศ
"โครงการการพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์

เพื�อการรับมือกับข่าวปลอมสําหรับประชาชนทั�วไป"
ที�ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื�อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยการทํางานของ บริษัท โอเพ่นดรีม จํากัด
เรื�อง จ้างพัฒนาภาพนิ�งและวิดีทัศน์สําหรับใช้ในเกมสืบสวน

ด้วยวิธีคัดเลือก
___________________________________

โครงการการพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์เพื�อการรับมือกับข่าวปลอมสําหรับ
ประชาชนทั�วไป" ที�ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื�อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยการทํางานของ
บริษัท โอเพ่นดรีม จํากัด มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาภาพนิ�งและวิดีทัศน์สําหรับใช้ในเกมสืบสวน โดย
วิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้ยื�นข้อเสนอดังนี�
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป�นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป�นบุคคลซึ�งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื�นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป�นผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป�นบุคคลซึ�งระบุชื�อไว้ในบัญชีรายชื�อผู้ทิ�งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป�นผู้ทิ�งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบุคคลที�ผู้ทิ�งงานเป�น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั�นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป�นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย เป�นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ป� นับจากวันที�
ยื�นซองเสนอราคา

8. ไม่เป�นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ�หรือความคุ้มกัน ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิ�และความคุ้มกันเช่นว่านั�น

9. ต้องมีบุคลากรที�มีประสบการณ์ในการดําเนินการพัฒนาสื�อภาพนิ�งและวิดีทัศน์

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอครั�งนี� จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ประสบการณ์
การทํางาน

ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นตัวอย่างผลงานและเสนอราคาทาง ในวันที� 28 สิงหาคม 2563 ระหว่าง
เวลา 10:00 น. ถึงเวลา 14:00 น. ณ บริษัท โอเพ่นดรีม จํากัด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ www.opendream.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 090-559-8288 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที� 17 สิงหาคม 2563

(นางสาวพัชราภรณ์ ป�นสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
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ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างพัฒนาภาพนิ�งและวิดีทัศน์สําหรับใช้ในเกมสืบสวน
โครงการ “การพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์

เพื�อการรับมือกับข่าวปลอมสําหรับประชาชนทั�วไป”
ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาสื�อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

ด้วยวิธีคัดเลือก

1. ความเป�นมา
ข่าวปลอม หรือ Fake News เป�นป�ญหาใหญ่ที�ทวีความรุนแรงขึ�นในสื�อโซเชียลมีเดียทั�วโลกใน

รอบ 1-2 ป�ที�ผ่านมา เนื�องจากพฤติกรรมของผู้อ่านหันมาเสพข่าวจากโลกโซเชียลมากขึ�น ซึ�งการเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย ไม่จํากัดเพศหรือวัย ยิ�งทําให้ข่าวปลอมถูกพัฒนาและส่งต่อได้ง่ายขึ�น เกิดเป�นวิกฤติข่าว
ปลอมขึ�น

สําหรับประเทศไทยนั�น ข้อมูลจากเดอะ การ์เดียนพบว่าคนไทยร้อยละ 52% เชื�อถือข้อมูลที�ได้
จากสื�อโซเชียล ซึ�งเป�นอัตราที�มากกว่าประเทศที�พัฒนาแล้วกว่าเท่าตัว เช่น ชาวอเมริกันซึ�งมีเพียง 23%
เท่านั�น จึงทําให้การกระจายข่าวปลอมในไทย จากผู้ไม่หวังดีประสบผลสําเร็จเป�นอย่างมาก เพราะคนไทย
เชื�อถือข่าวจากสื�อโซเชียล โดยไม่มีการตรวจสอบก่อนและพร้อมจะแชร์ข่าวปลอมอย่างไม่รีรอ

2. วัตถุประสงค์

2.1 จัดทําเกมดิจิทัลเพื�อส่งเสริมความรู้และความตระหนักในป�ญหาข่าวปลอมสําหรับเยาวชนและ
ประชาชนทั�วไป

2.2 จัดทําเกมดิจิทัลในการค้นหาข้อเท็จจริง เพื�อพิสูจน์ทักษะการแยกแยะและตรวจสอบข่าว
ปลอมให้กับเยาวชนและประชาชนทั�วไป

3. กลุ่มเป�าหมาย

3.1 เด็กและเยาวชน

3.2 ประชาชนทั�วไป

4. คุณสมบัติผู้เสนองาน

4.1  มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2  ไม่เป�นบุคคลล้มละลาย

4.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4  ไม่เป�นบุคคลซึ�งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื�นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั�วคราวเนื�องจากเป�นผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป�นบุคคลซึ�งระบุชื�อไว้ในบัญชีรายชื�อผู้ทิ�งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป�นผู้ทิ�งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบุคคลที�ผู้ทิ�งงาน
เป�นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั�นด้วย
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4.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7  เป�นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย เป�นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ป� นับจาก
วันที�ยื�นซองเสนอราคา

4.8 ไม่เป�นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ�หรือความคุ้มกัน ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิ�และความคุ้มกันเช่นว่านั�น

4.9  ต้องมีบุคลากรที�มีประสบการณ์ในการดําเนินการพัฒนาสื�อภาพนิ�งและวิดีทัศน์

5. เอกสารประกอบการเสนอราคา

5.1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรางพาณิชย์ที�ระบุว่าผู้เสนอราคาเป�นนิติบุคคลที�จดทะเบียน
ในประเทศไทย เป�นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ป� นับจากวันยื�นซองถึงวันเสนอราคา (ตาม
คุณสมบัติข้อที� 4.7)

5.2 เอกสารที�แสดงว่าผู้เสนอราคามีประสบการณ์ในการพัฒนาสื�อภาพนิ�งและวิดีทัศน์ (ตาม
คุณสมบัติข้อที� 4.9)

5.3 เอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป�นสุกลเงินบาทเท่านั�น (ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว) และต้องยืนราคาที�เสนอเป�นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที�เสนอ
ราคา

6. ขอบเขตของงาน

6.1  ผู้รับจ้างต้องถ่ายทําภาพนิ�งและวิดีทัศน์ตามที�ระบุไว้ในเนื�อหาของเกม สําหรับใช้ในเกม
สืบสวน ทั�งหมด 5 ตอน

6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหานักแสดงที�จะต้องใช้ในการถ่ายทําภาพนิ�งและวิดีทัศน์

6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทําวิดีทัศน์สําหรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกม

7. งบประมาณดําเนินการ

800,000 บาท

8. ระยะเวลาดําเนินการ

10 กันยายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563

9. การส่งมอบงานและงวดงานงวดเงิน

การส่งมอบและการชําระเงิน แบ่งออกเป�น 2 งวด ดังนี�
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งวด งานที�ต้องส่งมอบ ส่งมอบภาย
ในวันที�

จํานวนเงิน
(รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)

1 แผนการถ่ายทําภาพนิ�งและวิดีทัศน์ 14 ตุลาคม
2563

400,000 บาท

2 ภาพนิ�งและวิดีทัศน์สําหรับใช้ในเกมสืบสวน
ทั�งหมด 5 ตอน

15 พฤศจิกายน
2563

400,000 บาท

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

เมื�องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชํารุด บกพร่อง
หรือเสียหาย เกิดขึ�นจากงานจ้างนี�ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือ เสียหายของงานจ้าง
ที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป� นับถัดจากวันที� กองทุนพัฒนาสื�อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้
รับมอบงานดังกล่าวซึ�งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั�นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจาก
การใช้วัสดุที�ไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา โดยผู้รับจ้างจะ
ต้อง รีบทําการแก้ไขให้เป�นที�เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี�ทั�งสิ�น หากผู้
รับจ้าง บิดพลิ�ว ไม่กระทําการดังกล่าว ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที�ได้รับแจ้งเป�นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทําการ แก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที�ผู้ว่าจ้างกําหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิกระทําการนั�นเอง
หรือจ้างผู้อื�นให้ทํางานนั�น โดยผู้รับจ้างต้องเป�นผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องรับประกัน  การใช้งานของ
ระบบ ที�เสนอให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาตามสัญญารวมถึงกรณี
เกิดเหตุขัดข้องอันเนื�องมาจากระบบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

10. ค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างทํางานไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญา กองทุนฯ  จะปรับเป�นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศนูย์จุดหนึ�งศนูย์) ของราคางานจ้างนั�น
นับถัดจากวันที�ครบกําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี� ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ�นจากการที� ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะในส่วนที�เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก
ด้วย ข้อตกลงนี�ยกเว้นกรณีที�การล่าช้ามีสาเหตุมาจากความล่าช้าฝ�ายผู้ว่าจ้าง
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