แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงนงบประมาณทีได้รบ
ั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
การจัดซือจัดจ้างทีมิใช้งานก่อสร้าง
๑. ชือโครงการ จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสรมกระบวนการเครอข่ายองค์ความรู ้
(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. วงเงนงบประมาณทีได้รบ
ั จัดสรร 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน)
๔. วันทีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที

เปนเงน 674,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมืนสีพันบาทถ้วน))

๕. แหล่งทีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. บรษัท อินโนเวชัน พรนท์ จํากัด

๒. บรษัท อินเฮ้าส์ มีเดี ยเวร์ค จํากัด
๓. บรษัท ปง สตูดิโอ จํากัด

๖. รายชือผู้รบ
ั ผิดชอบกําหนดราคากลาง

๑. นายปณณธร ล่ามแขก ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสรมการพัฒนาชุมชน
๒. นางสาวสวณีย์ มีเจรญ ตํ าแหน่ง นักวชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

๓. นางศศิฉาย สุคนธฉายา ตําแหน่ง นักวชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

รายละเอียดแนบท้าย บก. 06 โครงการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่ งเสรมกระบวนการ
เครอข่ายองค์ความรู ้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับ

รายการ

หน่วย

จัดทําและเสนอแผนการขับเคลือนกิจกรรมให้ชด
ั เจน ครอบคลุมรายละเอียดของ

1 งาน

1,500

1 งาน

60,000

1 งาน

30,000

1 งาน

60,000

1 งาน

60,000

1 งาน

30,000

ที
1

ราคาอ้างอิง

การดําเนิ นงานทุกขันตอน สามารถปฏิบัติได้จรง และนําเสนอให้เห็นเปนรูปธรรม
ให้ผวู้ ่าจ้างพิจารณา จัดทําเปนรูปเล่ม จํานวน 3 เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ
PDF บันทึกใน flash Drive
2

จัดทีมผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้ านและนักออกแบบ ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ ประเภทอาหาร ประเภทเครองดืม ประเภทผ้าและเครองแต่ง
กาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของทีระลึก ประเภทสมุนไพรทีไม่ใช่อาหาร และ
การประชาสั มพันธ์ หรอสาขาทีเกียวข้อง โดยจัดทําประวัติ ความเชียวชาญ และ
ตัวอย่างผลงานทีผ่านมา ให้ผวู้ ่าจ้างพิจารณา พร้อมจัดหาผู้ประสานงาน เพือ

ติ ดตามประเมินผลและอํานวยการให้การดําเนินงานแล้วเสร็จ ทันตามกําหนด
ระยะเวลาของโครงการ
3

จัดให้มีการประชุมพบทีปรกษา เพือวางแผนการพัฒนายกระดับคุ ณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้แก่ ผผ
ู้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP เปาหมาย จํานวน 20
คน เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด จํานวน 12 คน และผู้แทน

คณะกรรมการเครอข่าย KBO จังหวัด จํานวน 5 คน รวม 37 คน ดําเนินการ
ภายใน 7 วัน นับหลังจากวันทีลงนามในสัญญาจ้าง (ประชุมครังที 1)
4

ดําเนินการลงพืนที เพือจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์
ทีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ โดยลงไปสํารวจแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า
2 ครัง แล้วกําหนดรูปแบบ วธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม โดยนําเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เดิม วัตถุดิบ หรอต้นทุนวัตถุดิบในชุมชนต่ าง
ๆ ทีสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดระยะเวลาดําเนินงานร่วมกับกลุ่ม
ผูผ
้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP และนําเสนอผลการวเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์แนว
ทางการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ ต่อผูว้ ่าจ้างก่อนดําเนินการออกแบบ โดยการจัดประชุมและ
นําเสนอผลงานเปนรายผลิตภัณฑ์
5

ดํ าเนิ นการออกแบบพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ ให้ เกิ ดรู ปแบบใหม่ และเพิ ม
มูลค่ าของผลิ ตภั ณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ ให้มีความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด
จํานวน 20 ผลิตภัณฑ์ ดังนี

1) ดําเนิ นการให้ คําปรกษา แนะนํา เกียวกั บการพัฒนาปรับปรุ งผลิ ตภั ณฑ์ และบรรจุ
ภั ณฑ์ และ/หร อฉลาก เช่น สติ กเกอร์ แท็ก สายคาด เปนต้ น เพื อแก้ไขจุ ดอ่ อนของ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุ ภัณฑ์

2) ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ ให้เปนผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมี
ความสวยงาม โดดเด่ น เกิ ดนวัตกรรม มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยเกิ ดจากการผสานภูมิ

ปญญาท้องถิ นมาประยุกต์ รว่ มกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต จํานวน 20
กลุ่ม ๆ ละ 2 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 1 รูปแบบ รวมทังสิน 40 ผลิตภัณฑ์ 40 รูปแบบ

3) ผู้รบ
ั จ้างต้องสนับสนุนการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ตามความต้ องการให้แก่ กลุ่ มเปาหมาย
จํานวน 20 รายๆ ละ ไม่ตากว่า 2,000 บาท
6

ดําเนินการจัดประชุมนําเสนอผลการศึกษาข้อมูลและแนวคิดในการออกแบบเปนลักษณะ
Idea Sketch Design ผลการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ จํานวน 20
กลุ่ ม ๆ ละ 2 ผลิ ตภัณฑ์ ๆ ละ 1 รูปแบบ รวม 40 ผลิ ตภัณฑ์ 40 รูปแบบ เพือให้มีการ
แลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกั น หากมีการแก้ไขปรับปรุง ผูร้ บ
ั จ้างต้องปรับปรุงตาม

คําแนะนําจนกว่าผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทัง 20 กลุ่ม คณะกรรมการเครอข่ายองค์

ความรู ้ KBO จังหวัดฯ และเจ้าหน้ าทีโครงการมีมติเห็นชอบ กลุ่มเปาหมาย ประกอบด้วย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เปาหมายทัง 20 กลุ่ม ผู้แทนคณะกรรมการเครอข่าย KBO
จังหวัด เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด และคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้
คงเหลือ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 รูปแบบ (ประชุ มครังที 2)

ลําดับ

รายการ

ที
7

นําผลิตภั ณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ ตามมติ ทประชุ
ี
ม ตามข้อ 6 ทีกลุ่มเปาหมายคัดเลือก

หน่วย

ราคาอ้างอิง

1 งาน

40,000

1 งาน

30,000

1 งาน

11,500

1 งาน

200,000

ผลิตภัณฑ์ละ 2 รูปแบบ ไปผลิตเปนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) จํานวนไม่
น้อยกว่า 4 ชินต่ อผลิตภัณฑ์ รูปแบบละ 2 ชิน รวม 80 ชิน เพือนําเสนอให้

คณะกรรมการเครอข่ายองค์ความรู ้ KBO จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือก
โดยออกแบบจัดกระบวนการ เกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สุดยอด KBO
จังหวัดฉะเชิงเทรา สําหรับส่งเข้าประกวดผลงานในส่วนกลาง ทังนีผู้รบ
ั จ้างต้อง

นําผลิตภัณฑ์ทีได้รบ
ั การพัฒนาจํานวน 20 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ กระบวนการขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยแนบหลั กฐานการยืนขอมาตรฐานต่ อผูว้ ่าจ้าง
8

จัดประชุ ม เพือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ทีมีความโดดเด่น พัฒนาด้วยองค์

ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ สําหรับส่ง
เข้าประกวดผลงานในส่วนกลาง ณ สถานทีเอกชนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผูผ
้ ลิต ผูป
้ ระกอบการ OTOP จํานวน 20 กลุ่ม ๆ
ละ 1 คน คณะกรรมการเครอข่ายองค์ความรู ้ KBO จังหวัด จํานวน 22 คน
เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ รวม 50 คน โดยผู้รบ
ั จ้างต้องประสานงาน
และแจ้งสํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันทําการ (ประชุมครังที 3)
9

ส่ งมอบต้ นแบบ ทีนักออกแบบได้จัดทําการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ต้นแบบขึ น พร้อม

วัสดุ อุ ปกรณ์ และองค์ ประกอบต่ างๆทีทําให้กลุ่ มสามารถนําไปผลิตซาได้ ให้ กับ
ผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP จํา นวน 20 ผลิ ตภั ณฑ์ 20 รู ปแบบ ในรู ป แบบ
ไฟล์ข้อมูล บันทึกลงใน Flash drive สภาพทีสมบูรณ์ส่งมอบให้สํ านักงานพั ฒนา
ชุ มชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 3 แผ่น ส่ งมอบให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 20
ราย ผลิตภัณฑ์ละ 3 อัน รวม 23 อัน

10

ดําเนินการผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ หรอ ฉลาก หรอ ปายสินค้า หรออืน ๆ ตามความเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม เปาหมาย และได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้างและผู้ประกอบการแล้วโดย
ผลิตแล้วส่งมอบให้ กับผู้ว่าจ้าง จํานวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดการผลิต ดังนี

1. การผลิ ตกล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ / ชุ ดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผลิ ตภั ณฑ์ล ะไม่ น้ อ ยกว่ า 500
กล่อง/ชุด และวัสดุทีใช้ผลิตกล่อง ต้ องมีความหนาไม่น้อยกว่า 300 แกรม โดย
ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง
2. การผลิตถุ งกระดาษบรรจุ ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละไม่น้อยกว่า 600 ใบ/ชุ ดและวัสดุ

ทีใช้ในการผลิ ตถุ งกระดาษ ต้ องมี ความหนาไม่ น้อยกว่ า 220 แกรม โดยได้ รบ
ั ความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

3. การผลิตฉลาก (Label) ปาย (Tag) หรอสายคาด ผลิตภั ณฑ์ละไม่น้อยกว่า 1,500 ชิน
และวัสดุทีใช้ในการผลิตฉลาก ความหนาไม่น้อยกว่า 200 แกรม สติกเกอร์ต้อง
เปน PP หรอ PVC โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง

4. กรณีเ ปนรู ป แบบอื น ๆ นอกเหนื อ จากข้ อ 8.10.1 – 8.10.3 ให้ เ สนอต่ อ
สํานักงานพัฒนาชุ มชนจัง หวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาตามความเหมาะสม

ลําดับ

รายการ

หน่วย

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฯ และประเมินผลโครงการเปน

1 งาน

3,000

1 งาน

60,000

1 งาน

60,000

ที
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เอกสารรูปเล่ม ตั งแต่ เรมต้ นจนสินสุดกระบวนการพั ฒนาของทัง 20 ผลิตภัณฑ์

ราคาอ้างอิง

จํานวน 3 เล่ม (พิมพ์สีสี ) พร้อมไฟล์ ข้อมูล บรรจุ ใน Flash drive ให้ แก่ผู้ว่าจ้าง
ทีแสดงรายละเอียด ประกอบด้วย
(1) บทสรุปผูบ
้ รหาร

(2) ทีมา และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลิตภั ณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(3) กําหนดแนวทาง แผนการดําเนินงาน
(4) วเคราะห์ความต้องการการพัฒนาของผู้ประกอบการ

(5) กระบวนการพั ฒนา ตั งแต่ เรมต้ นจนสิ นสุ ดกระบวนการพัฒนาของทัง 20
ผลิตภัณฑ์ทมี
ี รายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทุกขันตอน

(6) ผลสําเร็จ ของโครงการหรอผลการพัฒนาของแต่ ละผลิต ภั ณฑ์ โดยจะต้ อ ง

แสดงเปรยบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่ างของผลิตภัณฑ์กอ
่ นและหลังการพัฒนา

- แนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ตามโครงการเพิ มประสิ ท ธิภ าพการ
บรหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และช่องทางการตลาด

- แผนการดําเนิ นงานพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ OTOP จํานวน 20 ผลิตภัณฑ์
- กระบวนการและผลการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภัณ ฑ์ข องกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชน
OTOPจํานวน 20 กลุ่ม โดยบ่งบอกถึงจุดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ของผลิ ตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ผลิตภั ณฑ์ทงก่
ั อนพัฒนา (Before) และหลังพัฒนา (After)
- การพัฒนากลยุ ทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
- รายละเอียดอืน ๆ เพิมเติมตามความเหมาะสม
12

ค่ากิจกรรมทดสอบตลาด จํานวน ๑ ครัง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้กับผลิตภั ณฑ์
OTOP
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ออกแบบและพั ฒนาผลิต ภั ณฑ์ทีได้รบ
ั การคัดเลื อกจากคณะกรรมการเคร อข่าย
องค์ความรู ้ KBO จังหวัด จํานวน ๑ ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยองค์
ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยนําเสนอแผนการดําเนินงาน
ต่อผูว้ ่าจ้าง ดังนี
๑) ดํ า เนิ น การให้ คํ า ปร กษา แนะนํ า เกี ยวกั บ การพั ฒ นาปรับ ปรุ ง รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ พัฒนาด้วยองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มี

ความโดดเด่ น มี ศั ก ยภาพเชิ ง พาณิ ช ย์ มี โ อกาสเข้ า สู่ ช ่ อ งทางการตลา ดที
หลากหลาย
2) ดําเนิ นการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ทีได้ รบ
ั การคั ดเลือก จํานวน 1 ผลิ ตภั ณฑ์ ให้ เกิ ด
นวั ตกรรมรู ป แบบใหม่ โดยเกิ ด จากการผสานภู มิ ป ญญาของกลุ่ ม เปาหมาย
จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 รู ป แบบ ๆ ละ 1 ชิ น ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยส่ ง มอบให้
กลุ่ ม เปาหมายในพื นที พิ จ ารณาเห็ น ชอบ เพื อปรับ แก้ ไ ขให้ มี ค วามสมบู ร ณ์
ครบถ้วน ตรงกับความต้องการของกลุ่มเปาหมาย
3) ดําเนินการผลิ ต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีคัดเลือก จํานวน ไม่น้อยกว่า 50 ชิน หรอ
มากกว่าตามความเหมาะสม (ทังนีขึนอยู่กับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทีได้รบ
ั คัดเลื อก
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา) ให้กับกลุ่มเปาหมายและผูว้ ่าจ้าง
4) ดําเนินการร่างต้ นแบบบรรจุ ภัณฑ์ ทีได้รบ
ั การคัดเลือก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วย
องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มค
ี วามโดดเด่น มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ มีโอกาส
เข้าสู่ชอ
่ งทางการตลาดทีหลากหลาย และยกระดับสินค้า โดยให้ผู้เชียวชาญทีมีองค์ความรู ้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์โดยดําเนินการจัดทําร่างต้นแบบบรรจุ ภัณฑ์ ไม่
น้อยกว่า 2 รูปแบบ ให้แก่กลุ่มเปาหมายและผูว้ ่าจ้างเห็นชอบ
5) จัดทําไฟล์ต้นฉบับ ทีสามารถนําไปทําซาได้และดัดแปลงแก้ ไขได้ โดยมีขนาด
สี สัน เสมือนจร ง มีคุณภาพการพิ มพ์ เ ท่าทีจะจําหน่ายจรง ไม่น้อยกว่ า 2 แบบ

บรรจุ ใน Flash drive และจัดส่งให้กับกลุ่มเปาหมาย พร้อมสํารองไฟล์ข้อมูลชุด
เดียวกันของผลิตภัณฑ์ให้ผู้ว่าจ้าง

ลําดับ

รายการ

ที

หน่วย

ราคาอ้างอิง

6) ดําเนิ นการผลิ ตบรรจุภั ณฑ์ต้นแบบทีเลื อก ด้วยองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม ให้ มี ค วามโดดเด่ น มี ศักยภาพเชิง พาณิ ช ย์ มี โ อกาสเข้ า สู่ ช ่อ งทาง

การตลาดที หลากหลาย และยกระดั บ สิ น ค้ า จํานวนไม่ น้อ ยกว่ า 300 ชินต่ อ
ผลิ ตภั ณฑ์ (กรณีทีเปนบรรจุ ภั ณฑ์) หรอจํานวนไม่ น้อ ยกว่า 1,200 ชิน (กรณีที

เปนฉลาก หร อปายสิ นค้ า (Tag) และหร ออื น ๆ โดยปร มาณและราคาตามความ
เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์
14

ผูร้ บ
ั จ้างต้องจัดทําข้อมูลผลิ ตภัณฑ์เพือเตรยมเข้าประกวด ประกอบด้วย

1 งาน

28,000

(๑) จัดทําแผ่ นพั บ กระดาษอาร์ต มั น 4 สี ขนาดเอ 4 จํา นวนอย่ า งน้ อ ย 100
แผ่น
(๒) โปสเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า เอ 3อย่างน้อย 10 แผ่น
(๓) โรลอัพ อย่างน้อย 2 ชุ ด เพือนําเสนอกระบวนการพัฒนาผลิต ภั ณฑ์ บรรจุ
ภั ณ ฑ์ ของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP จํา นวน 1 กลุ่ ม 1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(ผลิตภัณฑ์เด่นทีได้รบ
ั การคัดเลือกเข้าประกวด)
(๔) จัดทํารูปเล่มข้อมูล จํานวน 100 เล่ม
(๕) จัดทําร่างต้ นแบบการจัดนิ ทรรศการ (แบบ 3 D) พร้อมชัน หรอโต๊ะ ในการ
จัดนิทรรศการ สําหรับจัดวางผลิตภัณฑ์ เพือใช้ในการประกวดผลการดําเนินงาน
ในส่วนกลาง โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง
674,000

หมายเหตุ : ราคาทีสืบเปนราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอาการอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทังปวง
ราคากลางเปนจํานวนเงนทังสิน เปนจํานวนเงนทังสิน 674,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมืนสีพันบาทถ้วน)

