รายละเอียดข้ อกาหนดงานจ้ างดาเนินการผลิตรายการโทรทัศน์
แนบท้ ายเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา รายการแบบฝึ กหัดประเทศไทย
ความเป็ นมา
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีภารกิจดาเนินการผลิตรายการ ให้ บริ การ
ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็ นสาคัญ โดย
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของประเทศไทย จาเป็ นที่ จะต้ องมีสื่อสร้ างความเข้ าใจสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ตนเองและสังคมด้ วยสานึกพลเมือง และแสดงถึงเหตุผลมุมมองที่หลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกัน ในการนี ้ ส.ส.ท .จึงได้
ประกาศเปิ ดรับผู้ดาเนินการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์
1. กระตุ้นสานึกพลเมืองให้ เกิดขึ ้น ให้ เกิดการตังค
้ าถามกับตัวเอง กับเหตุการณ์รอบด้ าน และกับสังคมโดยรวม
2. เปิ ดประเด็นของการหาแนวทางเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมร่วมกันจากการวิเคราะห์ ถกเถียงกับสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์ใดก็ตาม เพื่อก่อให้ เกิด “การคิดเป็ น”อย่างสร้ างสรรค์
รู ปแบบรายการ
การปฏิรูปประเทศ ในความเป็ นจริงแล้ วก็คือการปฏิรูปความคิดของคน จากสภาวะของความเป็ นจริงที่มองเห็นใน
ประเทศนี ้ ผ่านการตังค
้ าถามเพื่อไปให้ ถึงสานึกพลเมือง ที่ไม่เพียงคิดเพื่อตัวเอง แต่คดิ เพื่อคนอื่นด้ วย ถ้ าคนของประเทศมี
ความคิดของสังคมโดยรวมควบคูไ่ ปกับความคิดเพื่อตัวเอง(ซึง่ ไม่ใช่ความผิด) ประเทศนันก็
้ จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศควบคูไ่ ปกับศักยภาพของคนในประเทศไปได้ อีกมาก
รายการจึงใช้ ความเป็ นเกมที่เชื่อมโยงกับบริ บทของการปฏิรูปความคิด ปฏิรูปประเทศเข้ ามาเป็ นตัวตังค
้ าถาม และ
ทาให้ เกิดการทายคาตอบ ซึง่ นาไปสูก่ ารวิเคราะห์ถกเถียง ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และทาให้ เป็ นเกมที่ดสู นุก และ
เกิดการกระตุ้นความคิดของผู้ชมได้ ด้วย เช่น ใช้ คลิปแอบถ่ายพฤติกรรมคนในสังคม เข้ ามาเป็ นตัวตังค
้ าถาม และสร้ าง
ประเด็นการวิเคราะห์ถกเถียงจากพฤติกรรมนันๆ
้ เป็ นต้ น
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป
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เนือ้ หารายการ
เรื่ องราวชวนคิดรอบตัว ความคิดเห็น การจาลองสถานการณ์ ที่เชื่อมโยงกับบริ บทของการปฏิรูปความคิด ปฏิรูป
ประเทศ
รายละเอียดและขอบเขตของการทางาน
1. ความยาวตอนละ 48 นาที จานวน 13 ตอน
2. ราคาค่าใช้ จ่ายการผลิตไม่เกินตอนละ 400,000.00 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) รวมราคาทังสิ
้ ้นไม่เกินจานวนเงิน
5,200,000.00 บาท (รวมภาษี มูล ค่าเพิ่ม ) ทัง้ นี จ้ ะพิจ ารณาคัดเลื อกจากค่าใช้ จ่ายการผลิ ตควบคู่กับ ความ
สมเหตุสมผลภายใต้ รูปแบบของเกม
3. เป็ นรายการที่จะได้ รับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึง่ มีแผนการออกอากาศในไตรมาสที่ 4/2559
ต่อเนื่องกันไปทัง้ 13 ตอน ส.ส.ท.จึงกาหนดการส่งงานที่สมบูรณ์ พร้ อมออกอากาศ ดังต่อไปนี ้
เทป

แผนออกอากาศ

วันส่ งเทป

1

2 ธ.ค.58

16 พ.ย.58

2

9 ธ.ค.58

23 พ.ย.58

3

16 ธ.ค.58

30 พ.ย.58

4

23 ธ.ค.58

8 ธ.ค.58

5

30 ธ.ค.58

14 ธ.ค.58

6

6 ม.ค.59

21 ธ.ค.58

7

13 ม.ค.59

28 ธ.ค.58

8

20 ม.ค.59

4 ม.ค.59

9

27 ม.ค.59

11 ม.ค.59

10

3 ก.พ.59

18 ม.ค.59

11

10 ก.พ.59

25 ม.ค.59

12

17 ก.พ.59

1 ก.พ.59

13

24 ก.พ.59

8 ก.พ.59

ทังนี
้ ้กาหนดการออกอากาศเป็ นการประมาณการตามการวางผังของทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่ง
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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4. ผลิตในระบบ High Definition (HD) อัตราส่วนภาพ 16:9 (คุณสมบัตแิ ละรายละเอียดทางเทคนิคตามเอกสารแนบ
: มาตรฐานและคุณสมบัตทิ างเทคนิคสาหรับงานผลิตรายการไทยพีบีเอส)
5. ผู้ผลิตจัดหาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาเป็ นที่ปรึกษาด้ านวิชาการในการพัฒนารายการ
6. ผู้ผ ลิ ตรั บผิ ด ชอบค่าใช้ จ่ายด้ านการผลิ ต รายการ ค่าตอบแทนผู้ดาเนิน รายการ นักแสดง วิทยากร ที่ ปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ร่วมรายการ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าวัสดุบนั ทึกรายการ ค่าจัดสร้ างฉากรายการ
ค่าจ้ าง ค่าลิขสิทธิ์ และค่าดาเนินงานอื่นๆ
7. จัดทาแผนการโปรโมทรายการ การนาเสนอบน Social Community และ Viral Marketing สนับสนุนรายการ เพื่อ
สร้ างกระแสความนิยมรายการ
ข้ อกาหนดทางด้ านอุปกรณ์ การผลิต
1. ใช้ อปุ กรณ์การผลิตทังขั
้ นตอนการถ่
้
ายทาและตัดต่อในระบบ High Definition ทังระบบ
้
2. มีระบบแสง ระบบเสียงครบถ้ วน และมีจานวนที่เหมาะสมกับการผลิตรายการ
3. ผลิตรายการโดยมีระบบเสียง 4 ช่องเสียง
ขอบเขตของแผนงาน และเอกสารที่ต้องนาเสนอ
1. ข้ อเสนอเนื อ้ หาและรู ปแบบรายการ (Proposal) เป็ นเอกสารจานวน 5 ชุด (สามารถพิมพ์ด้วยหมึกขาวดาหน้ า

หลังได้ ) และไฟล์ข้อเสนอ 1 ชุด ประกอบด้ วย
1.1. แนวคิดรายการ (Concept)
1.2. รูปแบบและวิธีนาเสนอ (Program Format & Presentation)
1.3. อารมณ์และโทน (Mood & Tone)
1.4. โครงเนื ้อหาและขอบเขตประเด็นการสื่อสารที่ชดั เจนของทัง้ 13 ตอน
1.5. ระบุชื่อของพิธีกรผู้ดาเนินรายการ(ถ้ ามี) พร้ อมประวัติ ผลงาน และคุณสมบัตเิ ฉพาะตัว
1.6. ระบุชื่อของที่ปรึกษา พร้ อมประวัติ ผลงาน และคุณสมบัตเิ ฉพาะตัว
1.7. สถานที่ที่ใช้ ถ่ายทา ระบุรายละเอียดและเหตุผลความเหมาะสม
1.8. แผนงานผลิ ต รายการ(Production Plan) เพื่ อ ให้ เ ห็ น แนวทาง กรอบเวลา และขัน้ ตอนการผลิ ต รายการ

ประกอบด้ วยขันตอนการเตรี
้
ยมการผลิต การถ่ายทารายการ การตัดต่อ การบันทึกเสียง การส่งมอบรายการ
ฯลฯ
1.9. แผนการโปรโมทรายการ การนาเสนอบน Social Community และ Viral Marketing
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2. เอกสารใบเสนอราคา (Qoutation) ต้ องแสดงค่าใช้ จ่ายตามแผนงานโดยละเอียด ต้ องเสนอค่าใช้ จ่ายเป็ นราย

ตอน และรวมจานวนเงินทังหมดตามจ
้
านวนตอนที่กาหนด(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดแยกประเภท
ของค่าใช้ จา่ ยดังต่อไปนี ้
2.1. ค่าจ้ างบุคลากร เช่น ค่าผู้ควบคุมการผลิต(Producer) ค่าผู้กากับ(Director) ค่าผู้เขียนบท(Script Writer) ค่าผู้

ดาเนินรายการ ค่านักแสดง ค่าผู้บรรยาย ค่าวิทยากร ค่าที่ปรึ กษา ค่าช่างแต่งหน้ า -ทาผม ค่าผู้จดั หาเสื ้อผ้ า
ฯลฯ
1.2 ค่าจัดหาหรื อเช่าอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ การถ่ายทา ค่าตัดต่อ ค่าบันทึกเสียง ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก ค่าเช่า
สตูดโิ อ ค่าสถานที่ ค่าจัดสร้ างฉาก ค่าจัดทาไตเติ ้ล ค่าจัดทาเพลงประกอบ ฯลฯ
1.3 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าตอบแทนผู้ให้ ข้อมูล ค่าดาเนินการต่างๆ ฯลฯ
1.4 รายละเอียดของอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการผลิต เช่น อุปกรณ์ และระบบถ่ายทา อุปกรณ์และระบบตัด
ต่อ อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ฯลฯ
3. ประวัติและผลงาน(Company Profile) ของผู้เสนองาน ประกอบด้ วยประวัติและผลงานของบริ ษัท ประวัติการ

ทางานของบุคลากรหลักๆ เช่น ผู้กากับรายการ โปรดิวเซอร์ ครี เอทีฟ ผู้เขียนบท ฯลฯ ในกรณีที่ผ้ นู าเสนอเคยมี
ประสบการณ์ผลิตรายการอื่นๆมาก่อน ให้ สง่ ตัวอย่างผลงานมาด้ วย
เกณฑ์ การคัดเลือกผู้ดาเนินการผลิตรายการแบบฝึ กหัดประเทศไทย
การคัดเลือกผู้ดาเนินการผลิตรายการ พิจารณาโดยใช้ เกณฑ์คณ
ุ ภาพ และความเหมาะสมของแผนงาน ร่วมกับ
เกณฑ์ราคา โดยสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้เสนอราคาที่มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามกาหนดและได้ รับคะแนนรวมตามเกณฑ์
คุณภาพและความเหมาะสมของแผนงานไม่ต่ากว่า 80 คะแนน จึงจะเปิ ดซองราคาเพื่อพิจารณาตามเงื่อนการประกวด
ราคา และพิจารณาต่อรองกับผู้เสนอราคาต่าสุดเป็ นลาดับแรก
การพิจารณาคัดเลือกด้ วยเกณฑ์คณ
ุ ภาพและความเหมาะสมของแผนงาน แบ่งเป็ นสัดส่วนคะแนนดังนี ้
รายละเอียดที่พิจารณา

คะแนน

1. เนื ้อหาของรายการ (40 คะแนน)
 เข้ าถึงเนื ้อหาได้ ง่าย เข้ าใจง่าย
 ความถูกต้ อง พิสจู น์ได้ มีหลักฐานอ้ างอิง มีทีมงานวิชาการที่ปรึกษา
 มีเนื ้อหาครอบคลุมครบถ้ วนตามวัตถุประสงค์ของการผลิต
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2. รูปแบบการนาเสนอ การออกแบบงานผลิต(Production Design) และ
ความคิดสร้ างสรรค์(Creativity) (50 คะแนน)
 น่าสนใจติดตาม มีความแตกต่างจากรายการทัว่ ไป
 ความทันสมัย สวยงาม มีรสนิยม สุนทรี ย์
 มีสไตล์โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สร้ างภาพจาต่อผู้รับชม
 มีความเป็ นไปได้ ที่จะสามารถผลิตงานได้ จริง
3. อื่นๆ (10 คะแนน)
 คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคามีความเหมาะสมต่อแผนงานผลิต
 ประวัตแิ ละผลงานของบริษัท และทีมงานผลิตรายการ
 ความสมบูรณ์พร้ อม ความเหมาะสมของอุปกรณ์การผลิต
 แผนการโปรโมทรายการและบริหารจัดการเนื ้อหาการนาเสนอบน
Social Community
รวมคะแนน

100

ข้ อกาหนดการเสนองาน
ผู้เสนอแผนงานเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นผู้ผลิตรายการ ต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. ผู้ที่เสนองานต้ องพร้ อมที่จะเข้ ามานาเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการจัดหารายการ และพร้ อมจัดทารายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการนาเสนอแผนงาน
2. ผู้ที่เสนองานต้ องสามารถดาเนินการตามแผนงานที่ได้ นาเสนอ ตามกรอบของระยะเวลาและงบประมาณที่ตกลง
ในสัญญา
3. ผู้ที่เสนองานต้ องสามารถร่วมพัฒนารายการ ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. และ/หรื อกฏหมายอื่นใด
ในการปกป้องลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ หรื อเจ้ าของลิขสิทธิ์ โดยผู้เสนองานจะต้ องดาเนินการขออนุญาตใช้ สิทธิ์ให้
ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างของเจ้ าของสิทธิ์ ผู้เสนองาน และ ส.ส.ท.
4. ผู้ยื่นเสนอราคาต้ องยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการจัดหา และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้
ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาถือเป็ นที่สิ ้นสุด ตามภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จาก ส.ส.ท.
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กาหนดส่ งมอบรายการ
ผู้เสนอราคาต้ องส่งมอบวัสดุรายการที่สมบูรณ์ทงหมดภายในวั
ั้
นที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการ
คัดเลือกให้ ผลิตรายการใช้ ข้อมูลภาพและเสียงที่มีลิขสิทธิ์ในรายการ ผู้ผลิตต้ องจัดทาและส่งมอบเอกสารมอบสิทธิ์โดยอยู่
ในเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่าง เจ้ าของสิทธิ์ ผู้ผลิตรายการ และส.ส.ท.ให้ แก่ ส.ส.ท.ไว้ เป็ นหลักฐาน
------------------------------------------------------
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