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............................................................ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 

ปัจจุบันข่าวปลอมได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดปัญหาด้านการแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ข่าวปลอมออกจากกัน คนไทยถึง 40% เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสังคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยจาก
ประเทศอ่ืนถึง 35% (กันตาร์ ทีเอ็นเอส, 2560) ซึ่งสาเหตุที่คนไทยเชื่อใจสื่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจาก ได้รับ
ข้อมูลด้วยความถ่ีสูง เนื้อหาเข้าใจง่าย และได้รับข่าวสารมาจากบุคคลที่ตนไว้วางใจ (วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล และคณะ, 
2561) นอกจากนั้นงานวิจัยในอดีตพบว่า คนไทยประมาณ 85% เคยเห็นข่าวปลอม ซึ่งข่าวปลอมที่พบเห็นนั้น 
73% พบเห็นทาง Facebook (นันทิกา หนูสม และวิโรจน์ สุทธิสีมา, 2562) โดยข่าวปลอมที่แพร่หลายในประเทศ
ไทยมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาด้านสุขภาพ เนื้อหาด้านการเมือง และเนื้อหาด้านต่างประเทศ ตามล าดับ (อิสริยะ ไพรี
พ่ายฤทธิ,์ 2560) 

ในปี 2563 นี้ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้
ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือ
กับข่าวปลอม ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงต้องการที่จะ
ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นเครื่องมือทางเทคนิคในการการติดตาม 
ตรวจสอบ แยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอมที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ส าหรับศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอมดังกล่าว อันเนื่องจากหากมีเครื่องมือเป็น
พ้ืนฐานในการท างานที่ดีแล้ว ย่อมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาลดช่องว่างในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมในมิติอ่ืน ๆ ได้
ต่อไป  

 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมข่าวสารที่ได้รับการยอมรับจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และเพ่ือใช้ในการเป็นข้อมูลข่าวตั้งต้น

ส าหรับการศึกษาและออกแบบโมเดลส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอม 

2. เพ่ือน าการศึกษาวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ค านวน (Computational Linguistics) และผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มาใช้ในการตรวจสอบข่าวเท็จ 

3. เพ่ือศึกษาวิจัย พัฒนาอัลกอริธึม ทางด้าน AI และเครื่องมือวิเคราะห์การตรวจสอบข่าวเท็จ 

4. พัฒนาระบบในการช่องทางในการรวบรวมข่าวสารทั้งหมด และท าการจ าแนกข่าวต่าง  ๆ ที่เข้ามาด้วย

ผู้เชี่ยวชาญ 
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5. เพ่ือสร้างช่องทางในการตรวจสอบข่าวเท็จให้กับภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และหน่วยงานที่มีความเชี่ยว

เฉพาะด้าน ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อ 

 
3.กลุ่มเป้ำหมำย 

นักวิจัย/นักวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป  
 
4.พื้นที่ด ำเนินกำร 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ไดชุ้ดข้อมูลแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งท่ีน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือในประเทศไทย พร้อมจัดท าฐานข้อมูล

ส าหรับศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม  

5.2  ศึกษาและออกแบบเครื่องมือวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างโมเดลการคัดแยกข่าวเท็จ 

ได้ระบบส าหรับการจ าแนกข่าวปลอมด้วยผู้เชี่ยวชาญ (Annotation System) 

5.3 พัฒนาระบบต้นแบบส าหรับการทดสอบศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม (Fact Checking Center 

System)  
 

6. ขอบเขตและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งท่ีน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือในประเทศไทย พร้อม

จัดท าฐานข้อมูลส าหรับศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม  

a. ก าหนดและรวบรวมประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย โดยข้อมูลที่รวบรวมต้องเก่ียวกับข้อเท็จจริง 

ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

i. ข้อมูลที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ 

ii. ข้อมูลภาครัฐเปิดเป็นสาธารณะ 

iii. ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเปิดสาธารณะ  

iv. ข้อมูลที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน  

b. การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลภายนอกจะแบ่งประเภทออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

i. การเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสาธารณะจะใช้รูปแบบการรวบรวมด้วย

เครื่องมือ Social Analytics Tools ในการเก็บรวบรวม 

ii. การเก็บข้อมูลจากส านักข่าว เว็บบอร์ด หรือ ข้อมูลออนไลน์อ่ืน ๆ จะใช้รูปแบบการ
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รวบรวมด้วยเครื่องมือเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับประเภทของข้อมูลนั้นๆ 

c. ก าหนดรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ พร้อม

จัดท าชุดข้อมูล อย่างน้อย 200,000 ข้อความ และเพียงพอในการทดสอบ model เพ่ือท านาย

ความน่าเชื่อถือของข่าว อย่างน้อย 13 model โดยผลจากทดสอบต้องมี อย่างน้อย 7 model ที่

สามารถท านายได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80  

 

2. ร่วมศึกษาและออกแบบเครื่องมือวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างโมเดลการคัดแยกข่าวเท็จ 

a. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลเท็จต่างๆ พร้อมแบ่งประเภทหรือ

คุณลักษณะข้อมูลข่าวเท็จ ด้วย AI และ ML  

b. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับการจ าแนกข่าวปลอม มาใช้ในโครงการ โดยต้องมีแหล่ง

อ้างอิงจากบทความทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 งานวิจัย 

c. สร้างเครื่องมือ (Model) และอัลกอริธึม ในการตรวจสอบ ข้อมูลจริงและเท็จ จากฐานข้อมูลที่มี

ข้อเท็จจริงอยู่แล้ว 

d. สร้างเครื่องมือ (Model) และอัลกอริธึม ในการตรวจสอบ ข้อความจริงเท็จ โดยเปรียบเทียบกับ

ค าเฉพาะ หรือข้อความต้องห้าม 

e. สร้างเครื่องมือ (Model) และพัฒนาอัลกอริธึม ทางด้าน AI เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และ

ตรวจสอบข่าวปลอม โดยต้องมีคุณลักษณะในการตรวจสอบ อย่างน้อย 13 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. แหล่งข้อมูล/ผู้เผยแพร่ 

 2. บริบททางสังคม 

 3. พาดหัวข่าว 

 4. เนื้อหาข่าวไม่สอดคล้องกับพาดหัวข่าว 

 5. เนื้อหาข่าวมีการสะกดผิด หรือรูปแบบโครงร่างของข่าวผิดปกติ 

 6. Satire/ parody 

 7. False connection 

 8. Misleading content 

 9. False context 

 10. Imposter content 

 11. Manipulated content 

 12. Fabricated content 

 13. การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล 
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3. ร่วมพัฒนาระบบส าหรับการจ าแนกข่าวปลอมด้วยผู้เชี่ยวชาญ (Annotation System)  

a. ระบบสามารถรองรับนักวิจัย นักวิชาการและผู้งานทั่วไป ได้อย่างน้อย 100 ผู้ใช้งานขึ้นไป  

b. ระบบสามารถแยกประเภทผู้ใช้งานในระบบได้ ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) และลงชื่อออก

จากระบบได้ (Log out)  

c. ระบบสามารถน าเข้าข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ xls และ csv ได้  

d. ระบบมีช่องทางให้ผู้ใช้งาน สามารถเพ่ิม และปรับแก้ข้อมูลในระบบด้วยตนเองได้   

e. ระบบสามารถแสดงรายการข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา และสามารถสืบค้นได้ 

f. ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ อาทิ จ านวนข่าวปลอมที่มีอยู่ในระบบ จ านวนผู้ใช้งาน 

ได้ไม่น้อยกว่า 15 มุมมอง 

4. มีระบบที่สามารถจัดการฐานข้อมูล ข่าวจริงข่าวปลอมส าหรับการตรวจสอบได้ 

5. ร่วมมือในการจ าแนกข่าวปลอมด้วยผู้เชี่ยวชาญ  

6. พัฒนาระบบต้นแบบส าหรับการทดสอบศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม (Fact Checking Center System)  

a. ระบบต้นแบบสามารถรองรับการเข้าใช้งานกับภาคประชาชนได้ ในรูปแบบของเว็บไซต์  

b. ระบบสามารถสืบค้นแหล่งข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จ ที่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้  

c. ผู้ใช้งานสามารถส่งเรื่องเข้ามาเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลในภายหลังได้  

d. ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้งานแจ้งเข้ามาได้โดยสามารถให้ตอบหรือแสดงผลการ

ตรวจสอบ จากโมเดล ที่ก าหนดไว้ได้  

e. ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลข่าวจริง ข่าวปลอมได้ 

7. การให้ค าแนะน าการใช้ระบบต่างๆ  ดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขระบบต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดปัญหา

การใช้งาน  

 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
240  วัน  

 
8. ผลผลิต 

1. ชุดข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวต้นแบบ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 

2. แผนการด าเนินการของโครงการ รวมถึงเทคโนโลยีที่ต้องใช้ และบทความทางวิชาการที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาระบบอัลกอริธึมในการตรวจสอบข่าวเท็จ 

3. เครื่องมือ (Model) ที่ช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบข่าวปลอม  

4. ระบบส าหรับการจ าแนกข่าวปลอมด้วยผู้เชี่ยวชาญ  
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5. ฐานข้อมูลต้นแบบข่าวจริงข่าวปลอมส าหรับการตรวจสอบ 

6. ระบบต้นแบบส าหรับทดสอบศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม ตามที่ก าหนดในข้อ 6  โดยทางบริษัทจะดูแล

ระบบตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้าง

เครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และต่อเนื่องอีก 1 ปีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 
 
 
9. กำรส่งมอบงำน  

9.1  แผนการด าเนินการของโครงการ 

9.2 ชุดข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ จ านวนข้อมูลอย่างน้อย 60,000 เอกสาร  และชุดข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่

น่าเชื่อถือและท าการก าหนดแหล่งข้อมูล รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ 

จ านวนอย่างน้อย 1,500 เอกสาร โดยน าส่งในรูปแบบ Database File และ Source Code ให้บรรจุ

ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เหมาะสม จ านวน 1 ชุด 

9.3 ชุดข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ เพ่ิมเติมจากข้อ 9.2 จ านวนอีกอย่างน้อย 80,000 เอกสาร  และชุดข้อมูลจาก

แหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือและท าการก าหนดแหล่งข้อมูล รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่

น่าเชื่อถือ มีจ านวนอย่างน้อย 2,000 เอกสาร และระบบส าหรับการจ าแนกข่าวปลอมด้วยผู้เชี่ยวชาญ 

(Annotation System) ระยะที่ 1 และ ระบบต้นแบบส าหรับการทดสอบศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม 

(Fact Checking Center System) ระยะที่ 1 โดยระบบที่น าส่งให้รวมถึงเอกสารประกอบการ

ออกแบบระบบ ในรูปแบบ Database File และ Source Code ให้บรรจุลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่

เหมาะสม จ านวน 1 ชุด 

9.4 ชุดข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ เพ่ิมเติมจากข้อ 9.2-9.3 จ านวนอีกอย่างน้อย 60,000 เอกสาร  และชุดข้อมูล

จากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือและท าการก าหนดแหล่งข้อมูล รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ที่ไม่น่าเชื่อถือ มีจ านวนอย่างน้อย 1,500 เอกสาร  และระบบส าหรับการจ าแนกข่าวปลอมด้วย

ผู้เชี่ยวชาญ (Annotation System) ระยะที่ 2 และ ระบบต้นแบบส าหรับการทดสอบศูนย์ตรวจสอบ

ข่าวปลอม (Fact Checking Center System) ระยะที่  2  โดยระบบที่น าส่งให้รวมถึงเอกสาร

ประกอบการออกแบบระบบ ในรูปแบบ Database File และ Source Code ให้บรรจุลงในอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลที่เหมาะสม จ านวน 1 ชุด  เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยต่อไป 

9.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
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10. คุณสมบัติของบริษัท 
 10.1 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศที่ส่งมอบแล้ว หรือ
หนังสือรับรองผลงาน หรือเอกสารรับรองการขาย หรือสัญญาที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
เครือข่าย หรือระบบสารสนเทศ ให้หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนที่เชื่อถือได้ อย่างน้อย 3 
โครงการ วงเงินรวมไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษ ีมูลค่าเพ่ิม และมีอย่างน้อย 1 โครงการ
ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
ถึงวันที่เสนอราคา 
 10.2 ผู้เสนอราคาต้องมีทีมงานที่มีความช านาญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นพนักงาน
ประจ าของบริษัทหรือที่มีข้อตกลง/สัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีความรู้ความเข้าใจในระบบที่พัฒนาเป็นอย่างดี 
และมีประสบการณ์นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา รวมทั้งต้องแนบหลักฐาน รายชื่อพร้อมเอกสารแสดงรายละเอียด 
ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานตามข้อก าหนดด้านบุคลากร ที่ก าหนด (ปรากฏตาม ผนวก ก) 
ประกอบด้วย 

10.2.1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
10.2.2 นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 
10.2.3 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์โปรแกรมม่ิง (NLP Specialist)  
10.2.4 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบอาวุโส (Senior System Analyst) 
10.2.5 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst) 
10.2.6 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาวุโส (Senior Programmer) 
10.2.7 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer) 
10.2.8 วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) 
10.2.9 นักจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management) 
10.2.10 เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Cooperator) 

 
11. วิธีกำรจัดจ้ำงและว่ำจ้ำงบริษัท 
 โดยวิธีตกลง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 83 
(4) 
 
12. กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร 
 โครงการจะด าเนินการจ้างบริษัทที่ด าเนินการ โดยผู้ประสงค์ที่จะรับจ้างต้องจัดท าข้อเสนอโครงการแยก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

12.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย 
  1. เสนอแนวคิดในการด าเนินงาน ตามข้อก าหนดการจ้างทั้งหมด 
  2. บุคลากร โดยแจงคุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาการท างาน และลง
นามก ากับโดยเจ้าของประวัติ 



 
 

- 7 - 

  3. แผนการด าเนินการโดยละเอียด 
 12.2 ข้อเสนอทางด้านราคา จ านวน 1 ชุด โดยแจงงบประมาณรายหมวด (Break Down) ให้ชัดเจน 
 
13. เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน  
 โครงการฯ จะช าระเงินพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ให้แก่ผู้
รับจ้าง โดยช าระเงินเป็นจ านวน 5 งวด ดังนี้  
 13.1 งวดที่ 1 ช าระเงิน จ านวน 10% ของมูลค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการลงนามในสัญญาจ้าง
เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนีเ้มื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้โอนเงินให้โครงการเรียบร้อยแล้ว 

 13.2 งวดที่ 2 ช าระเงิน จ านวน 20% ของมูลค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงานจ้างตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 9.2 ให้แก่โครงการฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้
เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้โอนเงินให้โครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

13.3 งวดที่ 3 ช าระเงิน จ านวน 30% ของมูลค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงานจ้างตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 9.3 ให้แก่โครงการฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้
เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และโครงการฯได้รับอนุมัติตรวจรับรายงานงวดที่ 1 จากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้เมื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้โอนเงินให้โครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

13.4 งวดที่ 4 ช าระเงิน จ านวน 30% ของมูลค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงานจ้างตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 9.4 ให้แก่โครงการฯ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
และโครงการฯได้รับอนุมัติตรวจรับรายงานงวดที่ 2 จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนีเ้มื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้โอนเงินงวดที่ 2 ให้โครงการเรียบร้อยแล้ว 

13.5 งวดที่ 5 ช าระเงิน จ านวน 10% ของมูลค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงานจ้างตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 9.5 ให้แก่โครงการฯ เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับอนุมัตติรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว    ทั้งนี้เมื่อ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้โอนเงินงวดสุดท้ายให้โครงการเรียบร้อยแล้ว  
 
14. งบประมำณ 
  วงเงินจ านวน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
 
15. กำรขอสงวนสิทธิ์ 

15.1 ผลการด าเนินงานที่จัดท าตามข้อก าหนดการว่าจ้างนี้ทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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15.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขข้อก าหนดการว่าจ้างที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก าหนด หรืออาจจะยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว 
โดยไม่พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ หรือฟ้องร้องสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มิได ้

 
 

16. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  


