
 
ประกาศรายละเอียดการด าเนินการรายการที่ผ่านการคัดสรร 

โครงการเปิดรับรายการ Commissioning 2561 
  

ตามที่ไทยพีบีเอสได้ด าเนินโครงการเปิดรับรายการ Commissioning 2561 นั้น ทางไทยพีบีเอสได้ท าการคัด
สรรรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้  

1. การตัดสินคัดสรรรายการของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
2. รายการที่ผ่านการคัดสรร ทางไทยพีบีเอสจะเป็นผู้ติดต่อผู้ผลิตเพ่ือร่วมประชุมหารือรายละเอียดรายการ

ทางด้านเนื้อหา,รูปแบบและงบประมาณการผลิต 
3. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนารายการ  ซึ่งถือเป็นการท างานร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับผู้ผลิต  เพ่ือ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ท าความเข้าใจในสาระส าคัญของการผลิตสื่อในแบบสื่อสาธารณะ  ดังนั้นในขั้นตอนการ
พัฒนารายการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของรายการนั้นๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและความ
พร้อมของผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันไปแต่ละรายการ  ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพรายการโดยผู้ควบคุม
รายการของไทยพีบีเอสนั้น ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความร่วมมือ  เพ่ือประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดในการผลิต
รายการ และตอบสนองคุณค่าต่อสาธารณะ 

4. เมื่อพัฒนารายการเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การวางแผนผลิตรายการและออกอากาศ โดยไทยพีบีเอสจะด าเนิน
การท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ไทยพีบีเอส 

5. หากการด าเนินการพัฒนารายการและการท าสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศ
ผลการคัดสรร(วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562)  ผู้ผลิตรายการที่ได้รับการคัดสรรมีสิทธิ์ในการขอ
ยกเลิกการยื่นเสนอรายการได้ 

6. รายการที่ผ่านการคัดสรรมีรายชื่อดังนี้ (เรียงล าดับตามเลขเอกสาร) 
 เลขเอกสาร ชื่อรายการ ชื่อผู้เสนอ 

1 008 ล้มแล้วลุก นภัสสร พงษ์วิจิตร 

2 009 เกษตรอีซี่ เป้ อารักษ์  บจก. 

3 013 สัตว์ป่วนเมือง ทีวีบูรพา  บจก. 

4 014 เพ่ือนหนูอยู่ป่า ทีวีบูรพา  บจก. 

5 022 สายน้ าชายแดน ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์  บจก. 

6 029 สุดขั้ว…ซึมเศร้ากับสาวไบโพลาร์ เอกนาโถ  บจก. 

7 032 วิทยานิพนธ์คนเพ้ียน วันนี้วันด ีโปรดักชั่น  บจก. 

8 036 The Forklifter พีค อะ บู แอนนิเมชั่น สตูดิโอ  บจก. 

9 037 little Monsters Season 2 พีค อะ บู แอนนิเมชั่น สตูดิโอ  บจก. 



10 042 Run Me to The World ชีวิต...ออกวิ่ง รันเนอร์ เจ  บจก. 

11 059 คุยกันปัญหาเด็ก โค้ชคิน  บจก. 

12 064 เกษตร Hero ยานแม่  บจก. 

13 065 ไทยศิลป์ ยานแม่  บจก. 

14 068 วงแหวนใต้ส านึก อะแดฟ ครีเอชั่น (ไทยแลนด์)  บจก. 

15 075 Animal News มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพ่ือสังคม 

16 080 Awake-Venger รวมพล คนรู้ตื่นเบิกบาน ธรากร กมลเปรมปิยะกุล 

17 098 ดูแล้วอ๋อ  สปุตนิค เทลส์  บจก. 

18 100 Wild Survival ภาคิณ มีเดีย  บจก. 

19 106 ชุมชนคนมหัศจรรย์ ดอคคิวเมเนีย  บจก. 

20 107 นักสืบมิวเซียม ดอคคิวเมเนีย  บจก. 

21 115 ไม่ตายหรอกเธอ ดูอะไรดี  บจก. 

22 123 เมล็ดข้าวเล่าเรื่อง(ข้าวอุษาคเนย์) บลู แพลนเน็ท  บจก. 

23 124 People Diary แบล็คดอท  บจก. 

24 126 Duck Academy  เป็ด ป้อง โลก ป่าใหญ่ ครีเอชั่น  บจก. 

25 133 คนชายขอบ สุเทพ  กฤษณาวารินทร์ 

26 134 Art Work แสกกลาง อาร์ตแอนด์ฟิล์ม  บจก. 

27 150 มหรสพ อาเซียน เจษฎา สุขทรามร  

28 153 เชียร์ไทยไปให้สุด กูเซน  บจก. 

29 154 Wheel Packer โสภณ  ฉิมจินดา 

30 155 บินสิ (Fly Again) เสาวนีย์ สังขาระ 

31 158 Cinem Asean (ซีเนมาเซียน) ปลูกฝัน  บจก. 

32 162 ซีรีส์วิถีคน เดอซัน  บจก. 

33 169 คิดสิ..ต้องรอด บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม้นท์  บจก. 

34 171 ส่องสัตว์ ฮิตเว่อร์  บจก. 

35 175 สูตรรักข้ามเวลา From Chaopraya to Irrawaddy มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั่น  บจก. 

36 180 พ่อลูกคุยข่าว เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูช่ัน  บจก. 



37 184 คู่ซ่าคดีป่วน ซี สตูดิโอ  บจก. 

38 193 English Breakfast เอนเจิ้ลโชว ์ บจก. 

39 199 Culture Spy Kids สายลับสืบวัฒนธรรม เพาซี  ยะซิง 

40 200 The Unlimited Lives เพราะใจบันดาลแรง สมายไรเดอร์ส  บจก. 

41 206 2 เซลเซียส Climate Change พาราดิซัล มีเดีย  บจก. 

42 207 Let's Grow เพ่ือนช่วยเพื่อน ทูลมอโร  บจก. 

43 216 ประสบการณ์สตัว์ สุดขอบโลก (Animal Experince) บุญมีฤทธิ์ มีเดีย  บจก. 

44 227 Chris Jobs วิวิด ดิวิชั่น  บจก. 

45 230 Home กลับบ้านเรา บิ๊ก ติ๊งค์  บจก. 

46 248 Come Home บ้านที่กลับมา ดร็อปคิก ดีไซน์  บจก. 

47 249 A Life on the Road สุนัย เจศรีชัย 

48 255 Roadies (ถนนดนตรี) วรชญา  เชาวลิต 

49 271 Foot Print คิล เดอะ แค็ท  บจก. 

50 272 เป็นเมือง (Urbanize) คิล เดอะ แค็ท  บจก. 

51 281 Big Story (เรื่องใหญ่ ThaiPBS) อีเลิร์น  บจก. 

52 283 เพลงประจ าเมือง บิ๊ก ติ๊งค์  บจก. 

53 288 Space Step รอยเท้าท่ีดาวอังคาร ดีโอดู มัลติมีเดีย  บจก. 

54 290 ลูกเหล็ก เด็กชอบยก ดีโอดู มัลติมีเดีย  บจก. 

 
รายการที่ไม่ผ่านการคัดสรร ให้ผู้เสนอรายการติดต่อขอรับเอกสารคืนได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 17 
ตุลาคม 2561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00-17.00 น. หากไม่มารับคืนภายในก าหนด ทางไทย
พีบีเอสขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าลายเอกสารนั้น 
 


