ประกาศ
"โครงการการพัฒนาเกมสื บสวนและเกมโชว์ออนไลน์
เพือการรับมือกับข่าวปลอมสํ าหรับประชาชนทัวไป"
ทีได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื อปลอดภัยและสร้างสรรค์
โดยการทํางานของ บริษัท โอเพ่นดรีม จํากัด
เรือง จ้างพัฒนาภาพนิงและวิดีทัศน์สํ าหรับใช้ในเกมสื บสวน
ด้วยวิธีคัดเลือก
___________________________________
โครงการการพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์เพือการรับมือกับข่าวปลอมสําหรับ
ประชาชนทัวไป" ทีได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสือปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยการทํางานของ
บริษัท โอเพ่นดรีม จํากัด มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาภาพนิงและวิดีทัศน์สําหรับใช้ในเกมสืบสวน โดย
วิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้ยืนข้อเสนอดังนี
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เปนบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เปนบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัวคราว
เนืองจากเปนผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เปนบุคคลซึงระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เปนผู้ทิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิงงานเปน
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นันด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย เปนระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ป นับจากวันที
ยืนซองเสนอราคา
8. ไม่เปนผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยืนข้อเสนอได้มีคําสังให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
9. ต้องมีบุคลากรทีมีประสบการณ์ในการดําเนินการพัฒนาสือภาพนิงและวิดีทัศน์
เกณฑ์การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครังนี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ประสบการณ์
การทํางาน
ผู้ยืนข้อเสนอต้องยืนตัวอย่างผลงานและเสนอราคาทาง ในวันที 28 สิงหาคม 2563 ระหว่าง
เวลา 10:00 น. ถึงเวลา 14:00 น. ณ บริษัท โอเพ่นดรีม จํากัด
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.opendream.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 090-559-8288 ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที 17 สิงหาคม 2563

(นางสาวพัชราภรณ์ ปนสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หน้า 1

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างพัฒนาภาพนิงและวิดีทัศน์สํ าหรับใช้ในเกมสื บสวน
โครงการ “การพัฒนาเกมสื บสวนและเกมโชว์ออนไลน์
เพือการรับมือกับข่าวปลอมสํ าหรับประชาชนทัวไป”
ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาสื อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
ด้วยวิธีคัดเลือก
1.

ความเปนมา
ข่าวปลอม หรือ Fake News เปนปญหาใหญ่ทีทวีความรุนแรงขึนในสือโซเชียลมีเดียทัวโลกใน
รอบ 1-2 ปทีผ่านมา เนืองจากพฤติกรรมของผู้อ่านหันมาเสพข่าวจากโลกโซเชียลมากขึน ซึงการเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย ไม่จํากัดเพศหรือวัย ยิงทําให้ข่าวปลอมถูกพัฒนาและส่งต่อได้ง่ายขึน เกิดเปนวิกฤติข่าว
ปลอมขึน
สําหรับประเทศไทยนัน ข้อมูลจากเดอะ การ์เดียนพบว่าคนไทยร้อยละ 52% เชือถือข้อมูลทีได้
จากสือโซเชียล ซึงเปนอัตราทีมากกว่าประเทศทีพัฒนาแล้วกว่าเท่าตัว เช่น ชาวอเมริกันซึงมีเพียง 23%
เท่านัน จึงทําให้การกระจายข่าวปลอมในไทย จากผู้ไม่หวังดีประสบผลสําเร็จเปนอย่างมาก เพราะคน
ไทยเชือถือข่าวจากสือโซเชียล โดยไม่มีการตรวจสอบก่อนและพร้อมจะแชร์ข่าวปลอมอย่างไม่รีรอ
2.

วัตถุประสงค์
2.1 จัดทําเกมดิจิทัลเพือส่งเสริมความรู้และความตระหนักในปญหาข่าวปลอมสําหรับเยาวชนและ
ประชาชนทัวไป
2.2 จัดทําเกมดิจิทัลในการค้นหาข้อเท็จจริง เพือพิสูจน์ทักษะการแยกแยะและตรวจสอบข่าว
ปลอมให้กับเยาวชนและประชาชนทัวไป

3.

กลุ่มเปาหมาย
3.1 เด็กและเยาวชน
3.2 ประชาชนทัวไป

4.

คุณสมบัติผู้เสนองาน
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เปนบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เปนบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราวเนืองจากเปนผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เปนบุคคลซึงระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เปนผู้ทิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิงงาน
เปนหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนันด้วย
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4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เปนนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย เปนระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ป นับจาก
วันทียืนซองเสนอราคา
4.8 ไม่เปนผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้อเสนอได้มีคําสังให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
4.9 ต้องมีบุคลากรทีมีประสบการณ์ในการดําเนินการพัฒนาสือภาพนิงและวิดีทัศน์
5.

เอกสารประกอบการเสนอราคา
5.1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรางพาณิชย์ทีระบุว่าผู้เสนอราคาเปนนิติบุคคลทีจดทะเบียน
ในประเทศไทย เปนระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ป นับจากวันยืนซองถึงวันเสนอราคา (ตาม
คุณสมบัติข้อที 4.7)
5.2 เอกสารทีแสดงว่าผู้เสนอราคามีประสบการณ์ในการพัฒนาสือภาพนิงและวิดีทัศน์ (ตาม
คุณสมบัติข้อที 4.9)
5.3 เอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเปนสุกลเงินบาทเท่านัน (ราคารวมภาษีมูลค่า
เพิมแล้ว) และต้องยืนราคาทีเสนอเปนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันทีเสนอราคา

6.

ขอบเขตของงาน
6.1 ผู้รับจ้างต้องถ่ายทําภาพนิงและวิดีทัศน์ตามทีระบุไว้ในเนือหาของเกม สําหรับใช้ในเกม
สืบสวน ทังหมด 5 ตอน
6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหานักแสดงทีจะต้องใช้ในการถ่ายทําภาพนิงและวิดีทัศน์
6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทําวิดีทัศน์สําหรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกม

7.

งบประมาณดําเนินการ
800,000 บาท

8.

ระยะเวลาดําเนินการ
10 กันยายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563

9.

การส่ งมอบงานและงวดงานงวดเงิน
การส่งมอบและการชําระเงิน แบ่งออกเปน 2 งวด ดังนี
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งวด

งานทีต้องส่ งมอบ

1

แผนการถ่ายทําภาพนิงและวิดีทัศน์

2

ภาพนิงและวิดีทัศน์สําหรับใช้ในเกมสืบสวน
ทังหมด 5 ตอน

ส่ งมอบภาย
ในวันที

จํานวนเงิน
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

20 กันยายน
2563

400,000 บาท

15 พฤศจิกายน
2563

400,000 บาท

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
เมืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชํารุด บกพร่อง
หรือเสียหาย เกิดขึนจากงานจ้างนีผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือ เสียหายของงานจ้าง
ทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป นับถัดจากวันที กองทุนพัฒนาสือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้
รับมอบงานดังกล่าวซึงความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจาก
การใช้วัสดุทีไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา โดยผู้รับจ้างจะ
ต้อง รีบทําการแก้ไขให้เปนทีเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนีทังสิน หาก
ผู้รับจ้าง บิดพลิว ไม่กระทําการดังกล่าว ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันทีได้รับแจ้งเปนหนังสือจากผู้ว่า
จ้าง หรือไม่ทําการ แก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาทีผู้ว่าจ้างกําหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิกระทําการนัน
เอง หรือจ้างผู้อืนให้ทํางานนัน โดยผู้รับจ้างต้องเปนผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องรับประกัน การใช้งาน
ของระบบ ทีเสนอให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาตามสัญญารวมถึง
กรณีเกิดเหตุขัดข้องอันเนืองมาจากระบบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
10. ค่าปรับ
ในกรณีผู้รับจ้างทํางานไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญา กองทุนฯ จะปรับเปนรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึงศูนย์) ของราคางานจ้างนัน
นับถัดจากวันทีครบกําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึนจากการที ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะในส่วนทีเกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก
ด้วย ข้อตกลงนียกเว้นกรณีทีการล่าช้ามีสาเหตุมาจากความล่าช้าฝายผู้ว่าจ้าง
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