
รายละเอียดและข้อก าหนด (Terms of Reference: TOR) 
การจ้างท าภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” 

---------------------------------------------- 

1. ขอบเขตการด าเนินงาน
1.1 รูปแบบการน าเสนอ 

น ำเสนอภำพยนตร์สำรคดีส้ันเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับมุสลิมใน
แผ่นดินไทย” จ ำนวน 1 ตอน ควำมยำวประมำณ 15-20 นำที  ในรูปแบบภาพยนตร์ภาษาไทยท่ีมีค าบรรยาย 
(Subtitle) ภาษาอังกฤษประกอบ (ด าเนินการแปลโดยผู้ว่าจ้าง) โดยให้มีมาตรฐานเทียบเคียงสารคดี 
National Geographic  ท้ังนี้ใช้ข้อมูลหลักจำกหนังสือเรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” 
ท่ีจัดท ำโดยศูนย์มุสลิมศึกษำ สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

1.2 ล าดับรายการ 
1.2.1 ไตเต้ิลรำยกำร 
1.2.2 ถ่ำยทอดเรื่องรำวควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 

นับแต่ประวัติศำสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในรัชกำลของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   
1.2.3 เครดิตท้ำยรำยกำร  (โลโก้หน่วยงำน ผู้ให้กำรสนับสนุน คณะผู้จัดท ำ และท่ีมำของข้อมูล) 

1.3 การเผยแพร่ 
ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

1.4 เนื้อหาของสารคดี  
น ำเสนอควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย โดยใช้ข้อมูลหลัก

จำกหนังสือเรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” โดยมีรำยละเอียดส ำคัญเกี่ยวกับ   
1.4.1 สังคมพหุวัฒนธรรมของไทยภำยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำรของสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริ

ยำธิรำช และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลปัจจุบัน ในฐำนะองค์อัครศำสนูปถัมภกและธรรมรำชำ
ผู้ปกครองดูแลอำณำประชำรำษฎร์ทุกเช้ือชำติและศำสนำ

1.4.2 พระมหำกรุณำธิคุณและพระรำชกรณียกิจส ำคัญของสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำ 
ธิรำช และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลปัจจุบัน รวมท้ังสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
บรมรำชินีนำถท่ีเกี่ยวกับมุสลิมในแผ่นดินไทย    

1.4.3 กำรปลุกจิตส ำนึกสำธำรณชนให้เกิดควำม “ตระหนัก” และ “สืบสำน” ด ำเนินรอยตำม 

1.5 ข้อตกลงด้านการผลิต 
1.5.1 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนด
1.5.2 ผู้รับจ้ำงต้องถ่ำยทอดแนวคิด รูปแบบ ประเด็นหรือเนื้อหำของภำพยนตร์สำรคดีส้ันตำม

เจตนำรมณ์ของผู้ว่ำจ้ำง
1.5.3 ผู้รับจ้ำงต้องเขียนบทภำพยนตร์สำรคดีส้ันตำมกรอบเนื้อหาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และผู้รับ

จ้างจะต้องเป็นผู้ปรับแก้ให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง จนกว่าผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดยจะต้อง

https://oddslot.com/tips/
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น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจส าคัญของสมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราช และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
บรมราชินีนาถที่เก่ียวกับมุสลิมในแผ่นดินไทย ในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบในการรังสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้น
ในท่ามกลางความหลากหลายในสังคมไทย ท้ังนี้  เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ปลุกจิตส ำนึกสำธำรณชนให้เกิดควำม “ตระหนัก” และ “สืบสาน” ด ำเนินรอยตำม  

1.5.4 ผู้รับจ้ำงต้องลงพื้นท่ีมีชุมชนมุสลิมบำงแห่งตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงระบุเพื่อไปเก็บข้อมูล สัมภำษณ์
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ ไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึ่งมีควำมครอบคลุมทุกภำคของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลส ำคัญใน
กำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ โดยผู้ว่ำจ้ำงจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนในขั้นต้นให้

1.5.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำผู้บรรยำยท่ีมีควำมเหมำะสม ท้ังนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่ำจ้ำง 
1.5.6 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรบันทึกภำพและเสียงด้วยระบบ FULL HD หรือระบบอื่นท่ีมี

คุณภำพสูงกว่ำ 
1.5.7 ผู้รับจ้ำงต้องน ำเสนอเค้ำโครงเนื้อหำสำรคดีแบบเสมือนจริงต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ

ก่อนด ำเนินกำรตัดต่อจริง 
1.5.8 ผู้รับจ้ำงต้องน ำภำพยนตร์สำรคดีส้ันท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำอนุมัติก่อน

วันส่งมอบงำน  หำกต้องมีกำรแก้ไขผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงวด
สุดท้ำย ท้ังนี้ต้องไม่เกินก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีตกลงกันไว้

1.5.9 ผลงานที่ผลิตขึ้นอันหมายรวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจัดท าภาพยนตร์
สารคดีสั้นฯ ทั้งหมดจนสิ้นสุดกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความบรรยาย กระท่ัง
ถ้อยค าหรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ก็ตามถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ซ่ึงจะน าไปคัดลอก 
เลียนแบบ ท าซ้ า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

1.5.10 ในกรณีท่ีต้องมีกำรขออนุญำตส ำนักรำชเลขำธิกำร หรือกองรำชเลขำนุกำรในพระองค์ 
หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับจ้ำงต้องประสำนขออนุญำตหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเอง

1.5.11 ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความบรรยาย กระทั่ง
ถ้อยค าหรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ก็ตามจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  

3. งบประมาณ
ภำยในวงเงิน 950,000.00 บำท (เก้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ผ่ำนกำรท ำงำนกับองค์กรขนำดใหญ่ท่ีมีมูลค่ำงำนไม่ต่ ำกว่ำ 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำน
บำทถ้วน) 

4.1.2 ผ่ำนกำรท ำงำนและมีผลงำนในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
4.1.3 เคยจัดท ำภำพยนตร์สำรคดีส้ัน (15-20 นำที) มำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี และ/หรือมีผลงำนท่ี

เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
4.1.4 เคยจัดท ำภำพยนตร์สำรคดีส้ันเฉลิมพระเกียรติหรือชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีภำคใต้

หรือกำรอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงศำสนำและวัฒนธรรม 
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4.2 ต้องมีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอตัวอย่ำงผลงำนท่ีผ่ำนมำ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับสำรคดีส้ันเฉลิม
พระเกียรติหรือชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีภำคใต้หรือกำรอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำง
ศำสนำและวัฒนธรรม ควำมยำวประมำณ 10-15 นำที  

4.3 ต้องมีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอรูปแบบภำพยนตร์สำรคดีส้ันตำมรำยละเอียดในข้อ 1.4 
4.4 ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ท้ิงงำนของทำงรำชกำร  
4.5 ต้องมีอุปกรณ์กำรผลิต และสถำนท่ีตัดต่อ ตลอดจนบุคลำกรเป็นของตนเอง  
4.6 ต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล  

5. ข้อก าหนดและเง่ือนไขการพิจารณา
5.1 คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำผู้เสนอรำคำท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในข้อ 4 ท้ังนี้จะพิจำรณำโดย

เห็นแก่ประโยชน์ของสถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นส ำคัญ 
5.2 ข้อก ำหนดหรือรำยละเอียดในเอกสำรฉบับนี้ และข้อเสนอท้ังหมดท่ีผู้เสนอรำคำเสนอมำนั้น  หำก

มีปัญหำในกำรตีควำมหรือรำยละเอียดใดให้ถือเอำค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรเปิดข้อเสนอโดยวิธีประกำศ
เชิญชวนท่ัวไปเป็นท่ีส้ินสุด 

5.3 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีสิทธิท่ีจะยกเลิกเปิดข้อเสนอโดยวิธีประกำศเชิญ
ชวนท่ัวไปโดยไม่มีกำรพิจำรณำได้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของสถำบันฯ เป็นส ำคัญ หำกมีเหตุอันเช่ือได้ว่ำกำรเข้ำ
เสนอรำคำกระท ำไปโดยไม่สุจริต หรือมีกำรสมยอมกันในกำรเสนอรำคำ  ผู้เสนอรำคำจะร้องเรียนหรือ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้   

5.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องยืนรำคำไม่น้อยว่ำ 90 วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดยภำยในก ำหนดยื่นรำคำผู้
เสนอรำคำต้องรับผิดชอบต่อรำคำท่ีเสนอไว้ โดยจะเพิกถอนกำรเสนอรำคำมิได้   

6. เกณฑ์ในการให้คะแนน
สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จะคัดเลือกผู้เสนอรำคำเฉพำะบริษัทท่ีน ำเสนอผลงำนท่ี

เกี่ยวข้องได้ตรงหรือใกล้เคียงกับควำมต้องกำรของสถำบันฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนการน าเสนอ 
ซึ่งต้องได้ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน  จำกนั้นจึงจะพิจำรณำข้อเสนอด้ำนรำคำ
เฉพำะผู้ท่ีผ่ำนเกณฑ์ข้อเสนอด้ำนเทคนิคเท่ำนั้น ซึ่งมีรำยละเอียดกำรให้คะแนน ดังนี้  

1) ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 30 คะแนน 
1.1 ผ่ำนกำรท ำงำนกับองค์กรขนำดใหญ่ท่ีมีมูลค่ำงำนไม่ต่ ำกว่ำ

1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
1.2 ผ่ำนกำรท ำงำนและมีผลงำนในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
1.3 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำภำพยนตร์สำรคดีส้ัน (15 -20 

นำที) มำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
1.4 มีประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำภำพยนตร์สำรคดีส้ันเฉลิมพระ

เกียรติหรือชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีภำคใต้หรือกำร
อยู่ร่วมกันในพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงศำสนำและ
วัฒนธรรม 
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1.5 กำรน ำเสนอผลงำนท่ีผ่ำนมำ 
- รูปแบบ 
- เนื้อหำ 
- ประเด็นท่ีน ำเสนอ 

1.6 ควำมพร้อมขององค์กรและอุปกรณ์ 
1.7 ทัศนคติท่ีมีต่อประเด็นส ำคัญของสำรคดี 

2) แนวคิดในกำรผลิตผลงำน (Conceptual Idea) 40 คะแนน 
3) รูปแบบ วิธีกำรน ำเสนอ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรผลิต

ช้ินงำน
30 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

7. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงก ำหนดอัตรำค่ำปรับร้อยละ 0.10 ของงำนจ้ำงนั้น แต่ไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท

8. การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงิน
8.1 ระยะเวลำกำรส่งมอบงำน 180 วัน  นับจำกวันลงนำมในสัญญำ 
8.2 กำรแบ่งงวดเงิน แบ่งเป็น 3 งวด 

งวดท่ี 1 ร้อยละ 50 เป็นจ านวนเงิน 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   
ภายหลังจากผู้รับจ้างส่งบทภาพยนตร์สารคดีสั้นตามกรอบเนื้อหาที่
ผู้ว่าจ้างก าหนด และปรับแก้ให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 
หรือจนกว่าผู้ ว่าจ้างจะเห็นสมควร  ทั้งนี้ ต้องแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากลงนามในสัญญา    

งวดท่ี 2 ร้อยละ 30 เป็นจ านวนเงิน  285,000 บาท (สองแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)    
ภำยหลังส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเกี่ยวกับเค้ำโครงเนื้อหำท้ังหมด 
พร้อมน ำเสนอภำพยนตร์สำรคดีส้ันฯ ในส่วนท่ีด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 
50 ของภำพยนตร์สำรคดีส้ันฯ ท้ังหมด โดยเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจ้ำงเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ หรือปรับแก้ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร 
ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (หกสิบ) หลังจากส่งมอบบท
ภาพยนตร์สารคดีสั้นตามกรอบเนื้อหาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดท่ี 3 ร้อยละ 20 เป็นจ านวนเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)    
ภำยหลัง ส่งมอบภำพยนตร์สำรคดี ส้ันฯ  ท่ี เสร็จสมบู รณ์ แ ล้ว 
โดยต้องเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ หรือปรับแก้ให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หรือ
จนกว่าผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร   ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
(เก้าสิบ) หลังจากส่งรายงานความก้าวหน้า
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9. การท าสัญญา
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำสัญญำจ้ำงกับผู้ว่ำจ้ำงภำยในระยะเวลำ 7 วัน หลังจำกผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง โดยผู้รับจ้ำง

จะต้องวำงค้ ำประกันสัญญำในอัตรำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของวงเงินที่ประกวดรำคำได้ ซึ่งมีระยะเวลำค้ ำประกัน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับจำกวันส่งมอบงำนหรือส้ินสุดสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ

- เงินสด 
- เช็คธนำคำร/แคชเชียร์เช็ค 
- หนังสือค้ ำประกัน 
- พันธบัตรรัฐบำล

หลักประกันสัญญำ สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จะคืนให้ผู้รับจ้ำงภำยใน 15 วัน 
นับจำกวันท่ีผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขสัญญำเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กำรคืนหลักประกันไม่ว่ำในกรณีใด ๆ  
จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

10. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการปรับปรุงสัญญา
หลังจำกท ำสัญญำจ้ำงแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนด โดยผู้ว่ำจ้ำงขอสงวนสิทธิที่จะให้

ผู้รับจ้ำงส่งมอบตัวอย่ำงงำนตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด เพื่อว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะได้พิจำรณำอีกช้ันหนึ่งก่อน โดยผู้ว่ำจ้ำง
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำงคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะส่ังแก้ไขปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของ
สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หำกผู้รับจ้ำงมีควำมจ ำเป็น และมีควำมประสงค์จะเปล่ียนแปลงแก้ไขสัญญำ ให้แจ้งเหตุผลควำม
จ ำเป็นและรำยละเอียดต่ำง ๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร ถึงสถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยผ่ำน
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจจ้ำงก่อนทุกครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

ลงช่ือ ประธำนกรรมกำร
(นำยณัฐพจน์  ยืนยง)

ลงช่ือ
(นำงจรุณี  หลักทอง) กรรมกำร

ลงช่ือ
(นำงสำวจิตติมำ  ค้ิมสุขศรี) กรรมกำรและเลขำนุกำร 




