ตาราง บก. 06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
……………………………..
1. ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กาหนดราคากลาง : วันที่ 2 มีนาคม 2564
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท ดับเบิล้ พี คอมมิวนิเคชัน่ จากัด เสนอราคา จานวน 878,470 บาท
(แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5.2 บริษัท 1009 เอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด เสนอราคา จานวน 936,250 บาท
(เก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5.3 บริษัท วิศราแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด เสนอราคา จานวน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
เพื่อให้งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงกาหนดราคากลางโดยใช้ค่าเฉลี่ยในการอ้างอิง จานวน 831,999.97 บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม
ผู้อานวนการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวสาวินี อินทร์ประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กรรมการ
6.3 นายกฤตพจน์ เจริญสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
(ใช้สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท)

ราคากลางจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
-------------------------------------------ลาดับ

รายการ

1

จัดหาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการให้คาแนะนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
จัดทาแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งรูปแบบ/วิธีการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จานวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP คณะกรรมการ
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนนทบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมไม่น้อยกว่า 40 คน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าพาหนะ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นต้น
จัดทากรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ยกระดับคุณภาพ
เพิ่มมูลค่า มีความเป็นไปได้ทางการตลาด รวมถึงสอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์หรือ
อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดังนี้
4.1 การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
4.1.1 เพิ่มมูลค่า
4.1.2 มีความเป็นไปได้ทางการตลาด ขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น
4.1.3 สามารถผลิตซ้าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
4.1.4 มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
4.2 การออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จะต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
4.2.1 รักษาสภาพ หรือคงสภาพผลิตภัณฑ์
4.2.2 มีรูปแบบ/ลักษณะเฉพาะตัวสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
4.2.3 มีกราฟฟิกที่สวยงาม เหมาะสมสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน
รวมถึงผู้ผลิต
4.2.4 ระบุข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย โลโก้ที่สะท้อนเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต, ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ, ช่องทางการติดต่อ, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (story)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษม ข้อแนะนาการบริโภค (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), วัน เดือน ปี
ที่ผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์ใดได้รับมาตรฐานตามที่กฏหมายกาหนดจะต้องระบุข้อมูล
ด้วย
4.2.5 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยนาข้อมูลเสนอสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
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ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
นนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขของโอกาสการพัฒนา และความเป็นไปได้ทางการตลาด
โดยมุ่งสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยนาข้อมูลรายละเอียดการออกแบบ/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 4.1 เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ชิ้น ตามแนวทางที่ผู้รับจ้างร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายกาหนด ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
5.1 กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าดาเนินการ พร้อมวัสดุ/
อุปกรณ์ มูลค่าผลิตภัณฑ์ละ 9,000 บาท
5.2 กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ จานวน 7 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าดาเนินการ พร้อมวัสดุ/
อุปกรณ์ มูลค่าผลิตภัณฑ์ละ 6,000 บาท
5.3 กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ จานวน 8 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าดาเนินการ พร้อมวัสดุ/
อุปกรณ์ มูลค่าผลิตภัณฑ์ละ 3,000 บาท
ทั้งนี้ การสนับสนุนค่าดาเนินการ พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ ตามข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างกาหนด
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
การควบคุมการผลิต เป็นต้น ผ่านช่องทางที่ผู้รับจ้างกาหนด และลงพื้นที่ไปยังที่ตั้งหรือสถานที่
ผลิตหรืออื่น ๆ ไม่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ละ 1 ครั้ง โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ได้รับ
มอบหมาย และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
จังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ผลิตรับผิดชอบ/
อานวยความสะดวกในการเดินทาง และค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในกรณีที่ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องกาหนดแผนการลงพื้นที่เสนอต่อสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุรีเพื่อเห็นชอบก่อนถึงกาหนดไม่น้อยกว่า 14 วัน
ส่งบรรจุภัณฑ์ที่ดาเนินการ ตามข้อ 5.4.2 ผลิตภัณฑ์ละไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น/ชุด ให้แก่สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
จัดกิจกรรมเพื่อทดสอบตลาด ไม่น้อยกว่า 4 วัน (ภายใน 4 วัน จะต้องมีวันเสาร์ – อาทิตย์
หรือวันหยุด นักขัตฤกษ์ อย่างน้อย 2 วัน) พร้อมทั้งรูปแบบส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไม่น้อยกว่า 10 ราย โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบ วัสดุ/อุปกรณ์ สถานที่ การอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
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จัดประชุมเพื่อสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วม
จัดแสดงและร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง จานวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP :
KBO) จังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/
อาเภอ และผู้เกี่ยวข้อง รวมไม่น้อยกว่า 40 คน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าสถานที่ เป็นต้น
ออกแบบ/จัดทา เอกสารรวบรวมการดาเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based
OTOP : KBO) จังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
10.1 รูปเล่ม ขนาดไม่น้อยกว่า B6 (12.5x17.6 เซนติเมตร) จัดพิมพ์ไม่น้อยกว่า 400 เล่ม
10.2 ปกหน้า พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ด้วยกระดาษอาร์ตมัน หนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม ปั๊มลายนูน
พร้อมใช้เทคนิคการเคลือบ
10.3 ปกหลัง ทาด้วยกระดาษอาร์ตมัน หนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม ปั๊มลายนูน
พร้อมใช้เทคนิคการเคลือบ
10.4 เนื้อใน พิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน หนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม จานวนไม่น้อยกว่า
20 หน้า โดยมีรายละเอียดภาพ/ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP, ผลิตภัณฑ์
ก่อนพัฒนา, ผลิตภัณฑ์หลังพัฒนา, แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และเนื้อหา
อื่น ๆ ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีเห็นชอบ เข้าเล่มโดยวิธีเย็บกลาง
10.5 จัดทาเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital File) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
เพื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์
ทั้งนี้ ในส่วนของภาพถ่าย ข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหา และอื่น ๆ ผู้รับจ้างเป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บ
และรวมรวม โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ก่อนการจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานตามที่ส่วนกลางกาหนด ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ออกแบบ/ตกแต่ง พื้นที่สาหรับจัดแสดงผลงานสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมจัดแสดงและร่วมประกวดผลงานในส่วนกลางในลักษณะของนิทรรศการที่มีรูปแบบ
ที่ทันสมัย และโดดเด่น ประกอบด้วย ข้อมูลเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น แนวคิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ กิจกรรมที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนา โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้ดาเนินการติดตั้ง จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยและอานวยความสะดวก
จัดทาไฟล์ ARTWORK สาหรับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ/พัฒนา จานวน 20 ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูง สาหรับเป็นต้นแบบ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์สาหรับจัดทาบรรจุภัณฑ์ซ้าได้
สรุปผลการดาเนินงาน เป็นลักษณะของเอกสาร (รูปเล่ม) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการพัฒนา จานวน 2 เล่ม พร้อมไฟล์ มีเนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนา
- ความเป็นมาของโครงการ
- วัตถุประสงค์
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
- ระยะเวลาดาเนินการ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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จานวนเงิน
57,333.33

32,000

36,666.66

4,000
11,333.33

-4ลาดับ

รายการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวางแผน/ออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา ประกอบด้วย
(1) การเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและ
ท้องถิ่น
(2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนาเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และ
น่าสนใจ
(5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจาหน่ายที่ถาวรในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
(6) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริมการตลาด
(7) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (3 เดือน ก่อนพัฒนา)
- แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
- ปัญหา/อุปสรรค
- แผนบริหารความเสี่ยง
- แผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
- ผลที่ได้รับจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
- ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
- ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ทั้งก่อนหน้าและหลังการพัฒนา
- จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- ผลการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
(1) การเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและ
ท้องถิ่น
(2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนาเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และ
น่าสนใจ
(5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจาหน่ายที่ถาวรในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
(6) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริมการตลาด
(7) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (3 เดือน หลังการพัฒนา)
ภาคผนวก
รวมเงิน

จานวนเงิน

831,999.97

