ประกาศ
่ รับมือกับข่าวปลอม ภาค 2"
"โครงการพัฒนาเกมสื บสวนเพือ
ทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์
โดยการทำงานของ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด
่ ง จ้างพัฒนาภาพนิ่งและวิดีทัศน์สำหรับใช้ในเกมสื บสวน
เรือ
ด้วยวิธีคัดเลือก
___________________________________
โครงการพัฒนาเกมสืบสวนเพื่อการรับมือกับข่าวปลอม ภาค 2" ทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยการทำงานของ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด มีความ
ประสงค์จะจ้างพัฒนาภาพนิ่งและวิดีทัศน์สำหรับใช้ในเกมสืบสวน โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ
870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอดังนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามทีป
่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึง่ ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทงิ้ งานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลทีผ
่ ู้ทงิ้ งานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีค
่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่
ยื่นซองเสนอราคา
้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิห
์ รือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิแ
์ ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น
9. ต้องมีบุคลากรทีม
่ ีประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนาสื่อภาพนิ่งและวิดีทัศน์
เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ประสบการณ์
การทำงาน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นตัวอย่างผลงานและเสนอราคาทาง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ระหว่าง
เวลา 10:00 น. ถึงเวลา 14:00 น. ณ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.opendream.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 090-559-8288 ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

(นางสาวพัชราภรณ์ ปันสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
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ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างพัฒนาภาพนิ่งและวิดีทัศน์สำหรับใช้ในเกมสื บสวน
่ รับมือกับข่าวปลอม ภาค 2
โครงกาโครงการพัฒนาเกมสื บสวนเพือ
ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
ด้วยวิธีคัดเลือก
1.

ความเป็นมา

ห้องสะท้อนเสียงออนไลน์ (Online Echo Chamber) ในเป็นกลไกสำคัญทีท
่ ำให้ข่าวลวง ข่าว
ปลอมแพร่กระจายไปได้ดี (Rhodes, 2019) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) จึงเป้นทักษะที่
จำเป็นในการต่อการดำเนินชีวิตของผู้รับข่าวสารในปัจจุบัน (สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์, 2557)
เกมสืบสวนเพื่อรับมือข่าวปลอมออกแบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็นเยาวชนได้เห็นผลกระทบ
ของข่าวลวง ข่าวปลอมออนไลน์ด้วยตัวเอง โดยภาค 1 เน้นเรื่องทักษะการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
ข่าวลวง ข่าวปลอมมีผู้เล่นมากกว่า 70,000 คน
โครงการพัฒนาเกมสืบสวนเพื่อรับมือข่าวปลอม ภาค 2 จะต่อยอดภาค 1 โดยจะเน้นทีก
่ ารให้ผู้
เล่นเห็นผลกระทบของการรับรู้ข่าวสารใน Echo Chamber ของตัวเอง และจะใช้กลไกของเกมทีจ
่ ะทำให้
ผู้เล่นได้เห็น Echo Chamber ของความเห็นคู่ตรงข้ามกัน (Polarized Arguments) เพื่อให้ผู้เล่นได้
ตระหนักถึงผลกระทบของ Echo Chamber
2.

วัตถุประสงค์
2.1 จัดทำเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักในปัญหาข่าวปลอมสำหรับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
2.2 จัดทำเกมดิจิทัลในการค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ทักษะการแยกแยะและตรวจสอบข่าว
ปลอมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

3.

กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เด็กและเยาวชน
3.2 ประชาชนทั่วไป

4.

คุณสมบัติผู้เสนองาน
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามทีป
่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็นบุคคลซึง่ ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทงิ้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลทีผ
่ ู้ทงิ้ งาน
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เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีค
่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นนิติบุคคลทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจาก
วันทีย
่ ื่นซองเสนอราคา
้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิห
์ รือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิแ
์ ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.9 ต้องมีบุคลากรทีม
่ ีประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนาสื่อภาพนิ่งและวิดีทัศน์
5.

เอกสารประกอบการเสนอราคา
5.1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรางพาณิชย์ทรี่ ะบุว่าผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลทีจ
่ ดทะเบียน
ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นซองถึงวันเสนอราคา (ตาม
คุณสมบัติข้อที่ 4.7)
5.2 เอกสารทีแ
่ สดงว่าผู้เสนอราคามีประสบการณ์ในการพัฒนาสื่อภาพนิ่งและวิดีทัศน์ (ตาม
คุณสมบัติข้อที่ 4.9)
5.3 เอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นสุกลเงินบาทเท่านั้น (ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่ แล้ว) และต้องยืนราคาทีเ่ สนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันทีเ่ สนอ
ราคา

6.

ขอบเขตของงาน
6.1 ผู้รับจ้างต้องถ่ายทำภาพนิ่งและวิดีทัศน์ตามทีร่ ะบุไว้ในเนื้อหาของเกม สำหรับใช้ในเกม
สืบสวน
6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหานักแสดงทีจ
่ ะต้องใช้ในการถ่ายทำภาพนิ่งและวิดีทัศน์
6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำวิดีทัศน์สำหรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกม

7.

งบประมาณดำเนินการ
870,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ แล้ว)

8.

ระยะเวลาดำเนินการ
16 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

9.

การส่ งมอบงานและงวดงานงวดเงิน
การส่งมอบและการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
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่ ้องส่ งมอบ
งานทีต

งวด

ส่ งมอบภาย
ในวันที่

จำนวนเงิน
(รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ )

1

แผนการถ่ายทำภาพนิ่งและวิดีทัศน์

30 มิถุนายน
2565

435,000 บาท

2

ภาพนิ่งและวิดีทัศน์สำหรับใช้ในเกมสืบสวน

30 กันยายน
2565

435,000 บาท

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
เมือ
่ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง
้ จากงานจ้างนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือ เสียหายของงานจ้าง
หรือเสียหาย เกิดขึน
้
ทีเ่ กิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้
รับมอบงานดังกล่าวซึง่ ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจาก
การใช้วัสดุทไี่ ม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา โดยผู้รับจ้างจะ
ต้อง รีบทำการแก้ไขให้เป็นทีเ่ รียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้
รับจ้าง บิดพลิว้ ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทำการ แก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาทีผ
่ ู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิกระทำการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อน
ื่ ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องรับประกัน การใช้งานของ
ระบบ ทีเ่ สนอให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาตามสัญญารวมถึงกรณี
เกิดเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากระบบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
10. ค่าปรับ
ในกรณีผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญา กองทุนฯ จะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางานจ้างนั้น
นับถัดจากวันทีค
่ รบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
้ จากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะในส่วนทีเ่ กินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก
เกิดขึน
ด้วย ข้อตกลงนี้ยกเว้นกรณีทก
ี่ ารล่าช้ามีสาเหตุมาจากความล่าช้าฝ่ายผู้ว่าจ้าง
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