โครงการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
1. หลักการโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ
ไทยรวมถึ งยานยนต์ ส มั ย ใหม่ ซึ่ งเป็ น ไปตามนโยบาย S Curve และ Thailand 4.0 โดยนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางในการใช้และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้ และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ไทยได้ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตจากรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไปสู่อุตสาหกรรม
การผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้ชิ้นส่วนและการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงการสร้าง
ให้ เกิ ด ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ไฟฟ้ า ภายในประเทศไทย ด้ ว ยเหตุ ผ ลตามนโยบายและโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยดังกล่าว ภาคีเครือข่ายพัฒนาการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทย จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกัน
ดําเนินงานผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันภายใต้ภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันยานยนต์ (สยย.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(สศอ.)
โดยภาคี เครือข่ายฯ มี ความเห็ น ร่ว มกั น ว่ าควรมี การจั ด ทํ าโครงการ“การพั ฒ นารถโดยสาร
ประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ป ระกอบการไทย” โดย ขสมก. สนับ สนุ น รถโดยสารประจําทางเครื่องยนต์สั นดาปภายในที่
หมดอายุการใช้งานตามข้อกฎหมายของ ขสมก. เพื่อดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจาก กฟน. กฟผ. และ กฟภ. โดยมอบให้ สวทช. บริหารจัดการสนับสนุนทุ นวิจัยและ
พัฒนาภายใต้โครงการ“การพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็น
รถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย” เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการรถโดยสารของไทยในการประกอบรถไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากโครงสร้างเดิมของรถ
โดยสารประจํ า ทางใช้ แ ล้ ว ของ ขสมก. เมื่ อ ทํ า การดั ด แปลงสํ า เร็ จ สามารถนํ า รถคั น ดั งกล่ า วจด
ทะเบียนเป็นรถโดยสารไฟฟ้า แล้วนําไปทดลองวิ่งให้บริการได้ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการนํา
รถโดยสารไฟฟ้ าดั ด แปลงมาวิ่งให้ บ ริ การ พร้อมวิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ า เชิ งเศรษฐศาสตร์และความ
เหมาะสมเชิ งเทคโนโลยี ในการนํ ารถเมล์ เก่ าของ ขสมก. มาใช้ ป ระโยชน์ รวมทั้ ง การสร้า งความ
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ตระหนั กด้ านยานยนต์ไฟฟ้ า ให้ แก่ สมาชิกภาคี เครือข่ายฯ เพื่ อนํ าไปต่อยอด และพั ฒ นาในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
1.2

วัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี ในกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการไทยที่ มี ค วามสามารถ
ดําเนินการทดลองนํารถโดยสารประจําทางเครื่องยนต์สันดาปภายในที่หมดอายุการใช้งานตามข้อ
กฎหมายของ ขสมก. มาดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่จดทะเบียนกับกรมการส่งทางบกได้ และผ่าน
การทดสอบวิ่งให้บริการตามเส้นทางที่ ขสมก. กําหนด พร้อมจัดทํารายงานสรุปกระบวนการวิจัยและ
พัฒนารถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง

1.3

เป้าหมายของโครงการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ประกอบการตามคุณสมบัติที่กําหนด เพื่อดําเนินการดัดแปลง
รถโดยสารประจําทางใช้แล้วของ ขสมก. ให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้า พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับ
ของกรมการขนส่งทางบก โดยตั้งเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการจํานวน 4 ราย ดําเนินการพัฒนา
รถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ รายละ 1 คัน รวมจํานวน 4 คัน

1.4

ผลงานส่งมอบ
(1) ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง ที่พัฒนาจากรถโดยสารประจําทางใช้แล้วของ
ขสมก. จํานวน 1 คัน ที่ผ่านการจดทะเบียนตามข้อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก
(2) รายงานสรุปกระบวนการวิจัยและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง
(3) Bill of Material ของรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง

1.5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ผู้ ป ระกอบการผลิ ต รถโดยสารในประเทศไทยมี ขีด ความสามารถในการดั ด แปลงรถ
โดยสารเครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
ออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า
(2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการนารถโดยสารไฟฟ้าฎได้
ท่ รับการพัฒนามาขยายผลใช้
งาน และความคุ้มค่าในการพัฒนารถโดยสารประจาทางใช้แล้วเป็นรถโดยสารไฟฟ้าของ
ขสมก.
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2.

1

2

1.6

เงื่อนไขการสนับสนุน
(1) สนับสนุนรถโดยสารประจําทางใช้แล้ว ของ ขสมก. จํานวน 1 คัน และงบประมาณใน
การดําเนินการดัดแปลงให้แก่ภาคเอกชนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมดของ
โครงการ1 โดยไม่เกินวงเงิน 7 ล้านบาท
(2) สนั บ สนุ น งบประมาณในการจ้ า งที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ ภ าคเอกชนในการ
ดําเนินงานโครงการ และไม่เกินวงเงิน 1.6 ล้านบาท

1.7

ระยะเวลาที่เปิดให้ขอรับทุน วันที่ 19 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2561

1.8

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 9 เดือน (1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 ตุลาคม 2562)

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน การส่งเอกสารเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุน และกระบวนการพิจารณา
คัดเลือก
2.1 คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนต้องเข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
เป็ น ผู้ ป ระกอบการเอกชนไทย 2 ซึ่ งมี ศั ก ยภาพในการประกอบรถโดยสารไฟฟ้ า โดยมี
ประสบการณ์ ดําเนินการด้านการประกอบรถโดยสารหรือผลิตชิ้นส่วนสําหรับโครงสร้างรถโดยสาร
ขนาดใหญ่มาแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ปี มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
หมายเหตุ หากได้ รับการสนั บ สนุ นงบประมาณจากแหล่งทุ น ในโครงการที่ เกี่ยวข้องกั น ต้ องแสดง
หลักฐานและข้อมูลเพื่อไม่ให้มีความซ้ําซ้อน
2.2 เอกสารเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุน
(1) หนังสือนําส่งลงนามโดยผู้มีอํานาจในการลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยลายลักษณ์
อักษรจากผู้มีอํานาจลงนาม
(2) เอกสารแสดงการจดทะเบียนของบริษัท และเอกสารแสดงผลงานหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา
(3) ข้อเสนอโครงการ โดยแสดงรายละเอียดแนวคิดในการดําเนินโครงการ
3.1) แนวคิดในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง จากรถโดยสารประจําทาง
ใช้แล้วของ ขสมก.
3.2) ความพร้ อมของผู้ ประกอบการ : แสดงรายละเอี ยดความพร้ อมในด้ านเครื่ องมื อถ
อุปกรณ์ และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตรถโดยสาร หรือ รถโดยสารไฟฟ้า
ระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พั ฒนา และวิศ วกรรม
ภาคเอกชน (ฉบับที่ 2)
เอกชน หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งถือหุ้นโดยคนไทย 100% ของนิติบุคคลนั้น
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3.3) ด้ า นงบประมาณร่ วมสนั บ สนุ น : แสดงงบประมาณส่ ว นที่ เอกชนจะเป็ น ผู้ ร่ ว ม
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ
3.4) ด้านบุคลากรวิจัย : แสดงความพร้อมของผู้ประกอบการในด้าน บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ
หรือความร่วมมือกับภาคการศึกษา หรือสถาบันวิจัย
(4) แนวทางในการต่อยอดไปสู่เชิงพานิชย์
ใช้ Font TH SarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 โดยเอกสารตามข้อ (2) ถึง (4) ให้นําส่งจํานวน
15 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 14 ชุด พร้อมรับรองสําเนาทุกชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ใน CD หรือ
Thump drive จํานวน 1 ชุด) ไปยัง โครงการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าฯ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2.3)

3.

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
(1) ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการ คุณสมบัติความพร้อม
ของผู้เสนอโครงการ คัดกรองความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของ
แผนงาน กิจกรรม/ผลผลิตของโครงการที่สนับสนุนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลที่
คาดว่าจะได้รับและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2) ฝ่ายเลขานุการฯ นําเสนอผลการตรวจสอบเอกสารโครงการและผลการคัดกรองความ
สอดคล้องฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพั ฒ นาโครงการการพั ฒ นารถโดยสารประจําทางใช้แล้วของ
องค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพเป็ น รถโดยสารไฟฟ้ าเพื่ อพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาฯ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
(3) ประกาศผลการพิ จ ารณาโครงการ แจ้ งผู้ ได้ รับ ทุ น ทราบผลการพิ จ ารณา เพื่ อจั ด ทํ า
สัญญาให้ทุนกับผู้ขอรับทุน

เกณฑ์การพิจารณา
3.1) มีแนวทางการออกแบบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดดังนี้
(1) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว (BEV-Bus)
(2) สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลา
30 นาที
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(3) มีระบบปรับอากาศที่สามารถทําความเย็น ในห้ องโดยสารได้สม่ําเสมอที่ 22 – 25 องศา
เซลเซียส ในเวลากลางวันขณะมีผู้โดยสารเต็มรถ และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2
ช่อง บนหลังคาที่ควบคุมได้ด้วยระบบไฟฟ้า หากติดตั้งระบบปรับอากาศบนหลังคาจะต้องมี
ความสูงตัวรถไม่เกินกว่าประกาศของกรมขนส่งทางบก
(4) สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่ต่ํากว่า 50 คน (ที่นั่ง 30 ที่นั่ง)
(5) มีค่าการใช้พลังงานสําหรับระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศเฉลี่ยของภายใต้สภาวะที่
เปิดเครื่องปรับอากาศเต็มพิกัดแล้ว ไม่เกิน 1.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลเมตร โดยทําการ
ทดสอบภายใต้เงื่อนไข UNECE101
(6) ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการอัดประจุอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 100 – 150 กิโลเมตร ขึ้นกับสภาพ
การจราจร (ในสภาวะเมื่อมีผู้โดยสารจํานวน 30 คนและเปิดเครื่องปรับอากาศ)
(7) ติดตั้งระบบ Regenerative Braking System
(8) ผ่านข้อกําหนดเงื่อนไขของกรมขนส่งทางบกในการจดทะเบียนแบบ ม.2ข อย่างถูกต้อง
(9) ติดตั้งระบบ ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
(10) มีระบบช่วยผ่อนแรงในการเลี้ยว
(11) แบตเตอรี่ที่ใช้ควรเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมหรือดีกว่า พร้อมมีมาตรวัดแสดงค่าตัวแปร ต่างๆ
ของแบตเตอรี่
(12) ชิ้นส่วนที่นํามาดัดแปลงจะต้องมีข้อบ่งชี้ และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
หรือ มาตรฐานสากล (IEC/ISO) ที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจรายงานเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง หาก
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดมีมาตรฐาน สมอ. บังคับ จะต้องเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
นั้นๆ
(13) ชุดขับเคลื่อนที่นํามาดัดแปลงจากต้องมีกําลังไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์/ตัวของน้ําหนักรวม
สูงสุด
(14) น้ําหนักของรถที่ผ่านการดัดแปลงเป็นไปตามลักษณะของรถที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น มีน้ําหนักลงเพลาท้ายหรือเพลาคู่ท้าย ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม
(15) ติดตั้งเต้ารับสําหรับการอัดประจุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(16) สามารถวิ่งในสภาวะน้ําท่วมขังได้
(17) สามารถวิ่งขึ้นสะพานพระราม 9 ในขณะมีผู้โดยสาร 50 คนและเปิดเครื่องปรับอากาศได้
(18) ต้องดําเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์อนุญาตให้แก้ไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่อง อุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถ พ.ศ.2558 (โดยเฉพาะน้ําหนัก
ล้อและเพลา ส่วนสูง จํานวนที่นั่งต่อขนาดความยาวของรถ)
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3.2) มี แ ผนดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล เพื่ อ ยื่ น จดทะเบี ย นรถเพื่ อ การทดสอบ และรถโดยสารไฟฟ้ า
ดัดแปลงกับกรมการขนส่งทางบกดังนี้
(1) มีข้อมูลเอกสารแสดงการออกแบบรถ น้ําหนักจุดถ่วงสมดุล มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบ
ควบคุม ระบบปรับอากาศ โครงสร้าง การเดินสายไฟ การพันสายไฟ ระบบเซฟตี้ไฟฟ้า
ลัดวงจร ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยวของรถโดยสาร เปรียบเทียบก่อน และหลังดัดแปลง
ตามหลั กวิ ศวกรรมเพื่ อแสดงถึ งความปลอดภั ย ในการใช้ งานและผ่ านเกณฑ์ การตรวจ
สภาพของสํานักตรวจสภาพ โดยมีวิศวกรที่มีใบอนุญ าตจากคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ด้านเครื่องกล และด้านไฟฟ้า ลงนามในเอกสารด้วย
(2) มีข้อมูลเอกสารแสดงคุณสมบัติของตัวรถ ตามเกณฑ์การจดทะเบียนรถโดยสารไฟฟ้ อาทิ
ความเร็ว สูงสุด ระยะทางที่ วิ่งได้ต่ อการประจุ 1 ครั้ง ขนาดแบตเตอรี่ กําลั งไฟฟ้ าของ
มอเตอร์ น้ําหนักบรรทุก เป็นต้น พร้อมทั้งผลยืนยันจากแหล่งทดสอบที่เชื่อถือได้
(3) มีข้อมูลเชิงวิศวกรรมที่อธิบายการเลือกใช้มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบปรับอากาศ ระบบ
ควบคุมทางไฟฟ้าต่างๆ ที่ติดตั้งเข้ามาแทนที่ระบบเครื่องยนต์
(4) มีเอกสารแสดงการจัดซื้อมอเตอร์ที่ใช้เป็นต้นกําลังการขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์ พร้อม
serial number ของมอเตอร์จากผู้ขายที่เชื่อถือได้
3.3) เอกชนผู้ขอรับทุนมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า
หรือรถโดยสารขนาดใหญ่
3.4) เอกชนผู้ขอรับทุนมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และงบประมาณร่วมสนับสนุน
4. แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากโครงการ (Intellectual Property; IP)
4.1) กฟน. กฟผ. กฟภ. ขสมก. และผู้เข้าร่วมดําเนินงานโครงการที่มีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลงานของ
โครงการนั้นๆ เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผลงานของโครงการ และหาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ประโยชน์ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดดังกล่าวไม่
ว่าจะเป็นการใช้เพื่อวัตถุป ระสงค์ใด จะต้องได้รับอนุญ าตเป็นหนั งสือจากฝ่ายที่ เป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน เว้นแต่เจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาจะตกลงให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวในภายหลัง
4.2) การบริหารจัดการตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน
ของโครงการ เจ้าของร่วมจะมาทําความตกลงในเรื่องสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข และค่าตอบแทน
กันเป็นหนังสืออีกครั้ง
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4.3) การแจ้ ง หรื อ จดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในผลงานของโครงการในต่ า งประเทศ
คณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาโครงการการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เป็ น รถโดยสารไฟฟ้ า เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการไทย และผู้ รั บทุ นจะ
พิจารณาร่วมกัน และทําความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือก่อนดําเนินงานในแต่ละครั้ง
5. แผนการดําเนินงานโครงการฯ
กิจกรรม
(1) จัดประชาสัมพันธ์ทุนและเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ
(2) เปิดรับข้อเสนอโครงการ
(3) กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
โครงการ คุณสมบัติความพร้อมของผู้เสนอโครงการ และ คัด
กรองเบื้องต้น
(4) เสนอคณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการการพัฒนา
รถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็น
รถโดยสารไฟฟ้าฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(5) ประกาศผล
(6) ทําสัญญา
(7) เริ่มโครงการ
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัน-เดือน-ปี
19 กันยายน 2561
19 กันยายน –30 ตุลาคม 2561
(ในวันและเวลาทําการ)
1 – 30 พฤศจิกายน 2561

ภายใน 20 ธันวาคม 2561

ภายใน 24 ธันวาคม 2561
ภายใน 31 มกราคม 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถาม:
โครงการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office : CPMO)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2117 6449 (สรวิศ) โทรสาร : 0 2117 6497
E-mail: Sorawit.wanitanukul@nstda.or.th
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