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การวางแผนและการประชาสัมพันธ์ 

1.1 วางแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน (Timeline) อย่างชัดเจนและเหมาะสม  

1.2 ออกแบบ และ/หรือพัฒนา และน าเสนอ Key Visual ของโครงการ 

1.3 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ในเชิง Content Marketing เพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางส่ือต่างๆ ซ่ึงจะต้องประสานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น สมาคม มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึง

บุคคลท่ีสนใจ ให้มีผู้รับทราบตลอดโครงการไม่น้อยกว่า 200,000 ราย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า 50,500 ราย 

1.4 จัดท า VDO (คุณภาพระดับ Full HD) จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คลิป โดยมีความยาว 2-5 นาที และจัดท า Infographic จ านวนไม่น้อย

กว่า 10 ช้ิน ให้มีความน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดคนให้มาเข้าร่วมโครงการ  

1.5 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียดโครงการ รวมถึงการสร้างความตระหนักและส่งเสริม

ความส าคัญของอุตสาหกรรมเกม ผ่านช่องทางท่ีส านักงานฯ ก าหนด หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คร้ัง  

1.6 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน เช่น Backdrop ,Standee ,X-stand หรืออ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้น  

1.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบทความประชาสัมพันธ์ หรือ สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารและ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น บุคคลผู้มีช่ือเสียง บุคคล

ต้นแบบ เป็นต้น จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช้ินงาน เพ่ือสร้างการรับรู้ด้านท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกม และ/หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆภายใต้

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ หรือตามท่ีส านักงานฯ ก าหนด 

1.8 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการผ่านส่ือออนไลน์ ท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง 

1.9 จัดหาช่างภาพเพ่ือบันทึกภาพน่ิง และวีดีโอ คุณภาพระดับ Full HD ตลอดการด าเนินโครงการ

1 งาน 4,433,333.00       

2

การจัดกิจกรรมงานแถลงข่าว 

2.1 วางแผนการจัดงานแถลงข่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยเชิญส่ือมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว

ไม่น้อยกว่า 10 ราย โดยเป็นส่ือมวลชนในสายธุรกิจ สายเศรษฐกิจ สายเทคโนโลยี สายท่ีเก่ียวกับธุรกิจเกม หรือสายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ท้ัง

ไทยและต่างประเทศ โดยเป็นท้ังส่ือ Traditional Media หรือ New Media   

2.2 จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของสถานท่ี การออกแบบตกแต่งสถานท่ี เคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ของท่ีระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

2.3 จัดเตรียมก าหนดการเปิดตัวโครงการ น าเสนอรูปแบบ หัวข้อหรือประเด็นการน าเสนอท่ีน่าสนใจ พร้อมจัดหาพิธีกรท่ีมีความรู้เร่ือง

อุตสาหกรรมเกม พร้อมจัดท าสคริปส าหรับพิธีกร และค ากล่าวให้แก่ผู้บริหารของส านักงานฯ

2.4 จัดท าการเชิญผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ของส านักงานฯ และหน่วยงานพันธมิตรท่ีเก่ียวข้อง   

2.5 จัดท าเอกสารส าหรับแจกจ่ายส่ือมวลชน (Press Release) และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเพ่ือมอบให้ส่ือมวลชนและ

ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจัดหาของท่ีระลึกให้เพียงพอกับส่ือมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 30 ช้ิน  

2.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือต้อนรับ/ลงทะเบียน และประสานงานกับผู้ร่วมงาน 

2.7 จัดหาช่างภาพเพ่ือบันทึกภาพน่ิง และวีดีโอ คุณภาพระดับ Full HD ตลอดการด าเนินกิจกรรม

1 งาน 2,796,667.00       

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง

1. ช่ือโครงการ : การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะก าลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล 

(Thai gaming industry to Global)” 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนส่งเสริมการตลาด ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : 19,682,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

4. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี : 29 เมษายน 2565

    เป็นเงิน 19,630,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)

ราคากลาง
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การจัดท าส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและตระหนักรู้ (Inspiration Series)

3.1 จัดท าแผนด าเนินการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกม และ/หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น แอนิเมชัน (Animation) ,การออกแบบคาแรคเตอร์ (Character design) เป็นต้น รวมถึงช่องทางการรับรู้ และ/หรือ 

เน้ือหาท่ีสนับสนุนความส าคัญในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ ได้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการผู้อยู่ในอุตสาหกรรมเกม ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจ    

3.2 ออกแบบ และน าเสนอรูปแบบการจัดท าส่ือการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ และสร้างสรรค์ เหมาะสมกับการเรียนรู้และสอดคล้องกับ

วิถีของอุตสาหกรรมเกม 

3.3 ด าเนินการพัฒนา และ/หรือ จัดหาช่องทางการเรียนรู้ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา ผู้ประกอบการผู้อยู่ในอุตสาหกรรมเกม ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจ 

3.4 พัฒนาเน้ือหาท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวข้องด้านอุตสาหกรรมเกม เช่น อาชีพในสายงาน ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

พัฒนาเกม ตัวอย่างบุคคลและผลงานท่ีประสบความส าเร็จเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น และ/หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง เช่น แอนิเมชัน (Animation) ,การออกแบบคาแรคเตอร์ (Character design) เป็นต้น ในรูปแบบคลิปวิดีโอท่ีมีความยาวไม่ต่ า

กว่า 3-7 นาที จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คลิป พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานฯ โดยจะต้องมีผู้เข้าถึง

เน้ือหาดังกล่าว รวมไม่น้อยกว่า 200,000 ราย  

3.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และการเรียนรู้ ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับส่ือการเรียนรู้ท่ีได้จัดท า โดยจะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนครอบคลุมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือของรางวัลในกิจกรรมตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานฯ ก่อนด าเนินการ 

3.6 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าข้อมูลรายงาน ข้อมูลการน าเสนอ ผลการด าเนินงาน ตลอดจนส่งมอบข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง หรือตามท่ีส านักงานฯ ก าหนด โดยรายงานผลต่อส านักงานฯ เป็นประจ าทุกเดือน

1 งาน 3,300,000.00       
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กิจกรรมโครงการ Game Online Academy 

4.1 การพัฒนา และ/หรือจัดท าแพลตฟอร์ม

-การจัดเน้ือหาส าหรับสอน (Curriculum) 

-ระบบแสงสีเสียง (Light and Sound) 

-การจัดท าประสบการณ์ผู้ใช้และชุดของหน้าจอ (User experience and User interface) เช่น การลงทะเบียน (Registration)

-การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Cyber security) 

-การเก็บรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเน้ือหาออนไลน์ (Storage of intellectual property) และการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

ภายในโครงการ   

4.2 การจัดท าหลักสูตร และ/หรือเน้ือหาการอบรม และการด าเนินโครงการ   

- จัดท าเน้ือหาหลักสูตรท่ีช่วยพัฒนาองค์ความรู้ และน่าสนใจ โดยต้องครอบคลุมเน้ือหาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมเกม (Game) และ/หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น แอนิเมชัน (Animation), การออกแบบ

คาแรคเตอร์ (Character design) เป็นต้น จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจะต้องแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตร

ระดับพ้ืนฐาน และหลักสูตรระดับกลางหรือระดับสูง มีบทเรียนอย่างน้อย 5-7 บท/หลักสูตร แต่ละบทมีเน้ือหาไม่น้อยกว่า 10 นาที 

ระยะเวลาช่ัวโมงเรียนทุกหลักสูตรไม่น้อยกว่า 280 ช่ัวโมง ความละเอียดของวิดีโอขนาด Full HD 1080p และค าบรรยายภาษาไทย 

และ/หรือภาษาอังกฤษ

1 งาน 3,416,667.00       

5

กิจกรรมโครงการ depa Accelerator Program รุ่นท่ี 3  

5.1 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

5.2 การคัดเลือกทีมเข้ารอบ

5.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาผลงาน (Workshop)

5.4 กิจกรรมการน าเสนอผลงาน (Demo Day)

5.5 การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

1 งาน 3,733,333.00       
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บริหารโครงการ 

6.1 จัดเตรียมแผนส ารองกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ระหว่างการด าเนินโครงการ

6.2 จัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ ในรูปแบบไฟล์ Excel หรือตามท่ีส านักงานฯเห็นชอบ  

6.3 สรุปผลการด าเนินโครงการ พร้อมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในมิติด้านต่าง ๆ 

6.4 ด าเนินการติดตาม ประสานงานในการให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการหลังจบกิจกรรม โดยจะต้องมีช่องทาง

การส่ือสารท่ีสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก รวมถึงการดูแลรักษาระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันท่ี

ส านักงานฯได้รับมอบงานงวดสุดท้าย จากผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

6.5 สิทธิเหนือตัวซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน ส านักงานเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้มีสิทธ์ิในตัวผลงานท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ี โดยสามารถท่ีจะปรับปรุง

 ดัดแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

6.6 การบริการหลังการส่งมอบระบบท้ังหมด จะมีส่วนการให้บริการเป็นระยะดังน้ี 

 - ในกรณีท่ีระบบงานมีปัญหาผู้รับจ้างจะต้องส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาให้บริการภายใน 24 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังส่งมอบ

 - ผู้รับจ้างจะต้องบริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ทุกวันเวลาราชการ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ตลอดระยะเวลาการ

รับประกัน

1 งาน 1,950,000.00       

รวม 19,630,000.00     

5. แหล่งท่ีมำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) สืบรำคำจำกท้องตลำด 3 รำย ดังน้ี

5.1 บริษัท อีอารีน่า จ ากัด 

5.2 บริษัท อินโฟเฟด จ ากัด 

5.3 บริษัท แมนเคฟ จ ากัด 

6. รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 

6.1 นายสักกเวท ยอแสง 

6.2 นางสาวนัฏพร บุญวงศ์วิวัฒน์  

6.3 นางสาวอิศราวรรณ คงปรีชา

6.4 นายอริญชย์ ศิริชาติ

6.5 นางสาวสุภัสสร บรรณโศภิษฐ์


