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โครงการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย 

 

1. หลักการโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ
ไทยรวมถึงยานยนต์สมัยใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย S Curve และ Thailand 4.0  โดยนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางในการใช้และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้  และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ไทยได้ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตจากรถโดยสารท่ีใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไปสู่อุตสาหกรรม
การผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการใช้ชิ้นส่วนและการผลิตด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง รวมไปถึงการสร้าง
ให้เกิดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทย ด้วยเหตุผลตามนโยบายและโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยดังกล่าว ภาคีเครือข่ายพัฒนาการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทย จึงจัดต้ังข้ึนเพ่ือร่วมกัน
ดําเนินงานผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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.) 

โดยภาคีเครือข่ายฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการจัดทําโครงการ“การพัฒนารถโดยสาร
ประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทย” โดย ขสมก. สนับสนุนรถโดยสารประจําทางเครื่องยนต์สันดาปภายในท่ี
หมดอายุการใช้งานตามข้อกฎหมายของ ขสมก. เพ่ือดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจาก กฟน. กฟผ. และ กฟภ. โดยมอบให้ สวทช. บริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัยและ
พัฒนาภายใต้โครงการ“การพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็น
รถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย” เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการรถโดยสารของไทยในการประกอบรถไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากโครงสร้างเดิมของรถ
โดยสารประจําทางใช้แล้วของ ขสมก. เม่ือทําการดัดแปลงสําเร็จ สามารถนํารถคันดังกล่าวจด
ทะเบียนเป็นรถโดยสารไฟฟ้า แล้วนําไปทดลองวิ่งให้บริการได้ เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมในการนํา
รถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงมาวิ่งให้บริการ พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และความ
เหมาะสมเชิงเทคโนโลยีในการนํารถเมล์เก่าของ ขสมก. มาใช้ประโยชน์ รวมท้ัง การสร้างความ
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ตระหนักด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่สมาชิกภาคีเครือข่ายฯ เพ่ือนําไปต่อยอด และพัฒนาในส่วนท่ี
เก่ียวข้องต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์   

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มผู้ประกอบการไทยท่ีมีความสามารถ  
ดําเนินการทดลองนํารถโดยสารประจําทางเครื่องยนต์สันดาปภายในท่ีหมดอายุการใช้งานตามข้อ
กฎหมายของ ขสมก. มาดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้าท่ีจดทะเบียนกับกรมการส่งทางบกได้ และผ่าน
การทดสอบวิ่งให้บริการตามเส้นทางท่ี ขสมก. กําหนด พร้อมจัดทํารายงานสรุปกระบวนการวิจัยและ
พัฒนารถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง 
 

1.3 เป้าหมายของโครงการ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ประกอบการตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เพ่ือดําเนินการดัดแปลง
รถโดยสารประจําทางใช้แล้วของ ขสมก. ให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้า พร้อมท้ังข้ึนทะเบียนตามข้อบังคับ
ของกรมการขนส่งทางบก โดยต้ังเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการจํานวน 4 ราย ดําเนินการพัฒนา
รถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ รายละ 1 คัน รวมจํานวน 4 คัน 
 

1.4 ผลงานส่งมอบ 

(1) ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง ท่ีพัฒนาจากรถโดยสารประจําทางใช้แล้วของ  
ขสมก. จํานวน 1 คัน ท่ีผ่านการจดทะเบียนตามข้อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก 

(2) รายงานสรุปกระบวนการวิจัยและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง  
(3) Bill of Material ของรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง 

 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) ผู้ประกอบการผลิตรถโดยสารในประเทศไทยมีขีดความสามารถในการดัดแปลงรถ
โดยสารเครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นรถโดยสารไฟฟ้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
ออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า  

(2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการนารถโดยสารไฟฟ้าท่ฎได้รับการพัฒนามาขยายผลใช้
งาน และความคุ้มค่าในการพัฒนารถโดยสารประจาทางใช้แล้วเป็นรถโดยสารไฟฟ้าของ 
ขสมก.  
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1.6 เง่ือนไขการสนับสนุน  

(1) สนับสนุนรถโดยสารประจําทางใช้แล้ว ของ ขสมก. จํานวน 1 คัน และงบประมาณใน
การดําเนินการดัดแปลงให้แก่ภาคเอกชนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณท้ังหมดของ
โครงการ1 โดยไม่เกินวงเงิน 7 ล้านบาท 

(2) สนับสนุนงบประมาณในการจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือให้คําปรึกษาแก่ภาคเอกชนในการ
ดําเนินงานโครงการ และไม่เกินวงเงิน 1.6 ล้านบาท 

 
1.7 ระยะเวลาท่ีเปิดให้ขอรับทุน  วันท่ี 19 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2561 
 
1.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  9 เดือน (1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 ตุลาคม 2562) 
 

2. คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน การส่งเอกสารเพ่ือย่ืนขอรับการสนับสนุน และกระบวนการพิจารณา

คัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนต้องเข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
เป็นผู้ประกอบการเอกชนไทย2 ซ่ึงมี ศักยภาพในการประกอบรถโดยสารไฟฟ้า โดยมี

ประสบการณ์ดําเนินการด้านการประกอบรถโดยสารหรือผลิตชิ้นส่วนสําหรับโครงสร้างรถโดยสาร
ขนาดใหญ่มาแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ปี มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
หมายเหตุ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนในโครงการท่ีเก่ียวข้องกัน ต้องแสดง
หลักฐานและข้อมูลเพ่ือไม่ให้มีความซํ้าซ้อน 
2.2 เอกสารเพ่ือย่ืนขอรับการสนับสนุน  

(1) หนังสือนําส่งลงนามโดยผู้มีอํานาจในการลงนาม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายโดยลายลักษณ์
อักษรจากผู้มีอํานาจลงนาม 

(2) เอกสารแสดงการจดทะเบียนของบริษัท และเอกสารแสดงผลงานหรือประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
(3) ข้อเสนอโครงการ โดยแสดงรายละเอียดแนวคิดในการดําเนินโครงการ 

3.1)  แนวคิดในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง จากรถโดยสารประจําทาง
ใช้แล้วของ ขสมก. 

3.2)  ความพร้อมของผู้ประกอบการ : แสดงรายละเอียดความพร้อมในด้านเครื่องมือถ 
อุปกรณ์ และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตรถโดยสาร หรือ รถโดยสารไฟฟ้า 

                                                

1  ระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม
ภาคเอกชน (ฉบับท่ี 2) 

2  เอกชน หมายความว่า นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงถือหุ้นโดยคนไทย 100% ของนิติบุคคลน้ัน   
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3.3)  ด้านงบประมาณร่วมสนับสนุน : แสดงงบประมาณส่วนท่ีเอกชนจะเป็นผู้ร่วม
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)  กระบวนการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้  
(1) ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการ คุณสมบัติความพร้อม

ของผู้เสนอโครงการ คัดกรองความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของ
แผนงาน กิจกรรม/ผลผลิตของโครงการท่ีสนับสนุนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลท่ี
คาดว่าจะได้รับและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  

(2) ฝ่ายเลขานุการฯ นําเสนอผลการตรวจสอบเอกสารโครงการและผลการคัดกรองความ
สอดคล้องฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาฯ 
ถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

(3) ประกาศผลการพิจารณาโครงการ แจ้งผู้ได้รับทุนทราบผลการพิจารณา เพ่ือจัดทํา
สัญญาให้ทุนกับผู้ขอรับทุน 

 
3. เกณฑ์การพิจารณา  

 3.1) มีแนวทางการออกแบบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดดังนี้ 
(1)   ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว (BEV-Bus) 
(2)   สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลา 

30 นาที  
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(3)   มีระบบปรับอากาศท่ีสามารถทําความเย็นในห้องโดยสารได้สมํ่าเสมอท่ี 22 – 25 องศา
เซลเซียส ในเวลากลางวันขณะมีผู้โดยสารเต็มรถ และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 
ช่อง บนหลังคาท่ีควบคุมได้ด้วยระบบไฟฟ้า หากติดต้ังระบบปรับอากาศบนหลังคาจะต้องมี
ความสูงตัวรถไม่เกินกว่าประกาศของกรมขนส่งทางบก 

(4)   สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่ต่ํากว่า 50 คน (ท่ีนั่ง 30 ท่ีนั่ง)  
(5)   มีค่าการใช้พลังงานสําหรับระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศเฉลี่ยของภายใต้สภาวะท่ี

เปิดเครื่องปรับอากาศเต็มพิกัดแล้ว ไม่เกิน 1.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลเมตร โดยทําการ
ทดสอบภายใต้เง่ือนไข UNECE101  

(6)   ระยะทางท่ีวิ่งได้ต่อการอัดประจุอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 100 – 150 กิโลเมตร ข้ึนกับสภาพ
การจราจร (ในสภาวะเม่ือมีผู้โดยสารจํานวน 30 คนและเปิดเครื่องปรับอากาศ) 

(7)   ติดต้ังระบบ Regenerative Braking System  
(8)   ผ่านข้อกําหนดเง่ือนไขของกรมขนส่งทางบกในการจดทะเบียนแบบ ม.2ข อย่างถูกต้อง 
(9)   ติดต้ังระบบ ABS ท้ังล้อหน้าและล้อหลัง 
(10) มีระบบช่วยผ่อนแรงในการเลี้ยว 
(11) แบตเตอรี่ท่ีใช้ควรเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมหรือดีกว่า พร้อมมีมาตรวัดแสดงค่าตัวแปร  ต่างๆ 

ของแบตเตอรี่  
(12) ชิ้นส่วนท่ีนํามาดัดแปลงจะต้องมีข้อบ่งชี้ และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

หรือ มาตรฐานสากล (IEC/ISO) ท่ีได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจรายงานเรียบร้อยแล้ว รวมท้ัง หาก
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดมีมาตรฐาน สมอ. บังคับ จะต้องเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
นั้นๆ 

(13) ชุดขับเคลื่อนท่ีนํามาดัดแปลงจากต้องมีกําลังไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์/ตัวของน้ําหนักรวม
สูงสุด 

(14) น้ําหนักของรถท่ีผ่านการดัดแปลงเป็นไปตามลักษณะของรถท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด 
2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น มีน้ําหนักลงเพลาท้ายหรือเพลาคู่ท้าย ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม 

(15) ติดต้ังเต้ารับสําหรับการอัดประจุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(16) สามารถวิ่งในสภาวะน้ําท่วมขังได้ 
(17) สามารถวิ่งข้ึนสะพานพระราม 9 ในขณะมีผู้โดยสาร 50 คนและเปิดเครื่องปรับอากาศได้ 
(18) ต้องดําเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์อนุญาตให้แก้ไข เพ่ิมเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่อง อุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถ พ.ศ.2558 (โดยเฉพาะน้ําหนัก
ล้อและเพลา ส่วนสูง จํานวนท่ีนั่งต่อขนาดความยาวของรถ) 
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3.2) มีแผนดําเนินการจัดทําข้อมูลเพ่ือยื่นจดทะเบียนรถเพ่ือการทดสอบ และรถโดยสารไฟฟ้า
ดัดแปลงกับกรมการขนส่งทางบกดังนี้ 

(1)     มีข้อมูลเอกสารแสดงการออกแบบรถ น้ําหนักจุดถ่วงสมดุล มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบ
ควบคุม ระบบปรับอากาศ โครงสร้าง การเดินสายไฟ การพันสายไฟ ระบบเซฟต้ีไฟฟ้า
ลัดวงจร ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยวของรถโดยสาร เปรียบเทียบก่อน และหลังดัดแปลง 
ตามหลักวิศวกรรมเพ่ือแสดงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและผ่านเกณฑ์การตรวจ
สภาพของสํานักตรวจสภาพ โดยมีวิศวกรท่ีมีใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ด้านเครื่องกล และด้านไฟฟ้า ลงนามในเอกสารด้วย 

(2)     มีข้อมูลเอกสารแสดงคุณสมบัติของตัวรถ ตามเกณฑ์การจดทะเบียนรถโดยสารไฟฟ้ อาทิ 
ความเร็วสูงสุด ระยะทางท่ีวิ่งได้ต่อการประจุ 1 ครั้ง ขนาดแบตเตอรี่ กําลังไฟฟ้าของ
มอเตอร์ น้ําหนักบรรทุก เป็นต้น พร้อมท้ังผลยืนยันจากแหล่งทดสอบท่ีเชื่อถือได้  

(3)     มีข้อมูลเชิงวิศวกรรมท่ีอธิบายการเลือกใช้มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบปรับอากาศ ระบบ
ควบคุมทางไฟฟ้าต่างๆ ท่ีติดต้ังเข้ามาแทนท่ีระบบเครื่องยนต์ 

(4)     มีเอกสารแสดงการจัดซ้ือมอเตอร์ท่ีใช้เป็นต้นกําลังการขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์ พร้อม 
serial number ของมอเตอร์จากผู้ขายท่ีเชื่อถือได้ 

 
3.3) เอกชนผู้ขอรับทุนมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า 

หรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 
 
3.4) เอกชนผู้ขอรับทุนมีความพร้อมท้ังอุปกรณ์ สถานท่ี บุคลากร และงบประมาณร่วมสนับสนุน 

 
4. แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากโครงการ (Intellectual Property; IP) 

4.1) กฟน. กฟผ.  กฟภ. ขสมก. และผู้เข้าร่วมดําเนินงานโครงการท่ีมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลงานของ
โครงการนั้นๆ เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผลงานของโครงการ และหาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ประโยชน์ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืนใดดังกล่าวไม่
ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน เว้นแต่เจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาจะตกลงให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวในภายหลัง 

4.2) การบริหารจัดการตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน
ของโครงการ เจ้าของร่วมจะมาทําความตกลงในเรื่องสิทธิประโยชน์ เง่ือนไข และค่าตอบแทน
กันเป็นหนังสืออีกครั้ง 
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4.3) การแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานของโครงการในต่างประเทศ 
คณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาโครงการการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และผู้รับทุนจะ
พิจารณาร่วมกัน และทําความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือก่อนดําเนินงานในแต่ละครั้ง 

 
5. แผนการดําเนินงานโครงการฯ 

 กิจกรรม วัน-เดือน-ปี 

(1) จัดประชาสัมพันธ์ทุนและเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ 19 กันยายน 2561 

(2) เปิดรับข้อเสนอโครงการ 19 กันยายน –30 ตุลาคม 2561  
(ในวันและเวลาทําการ) 

(3) กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
โครงการ คุณสมบัติความพร้อมของผู้เสนอโครงการ และ คัด
กรองเบ้ืองต้น 

1 – 30 พฤศจิกายน  2561 
 

(4) เสนอคณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการการพัฒนา
รถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็น
รถโดยสารไฟฟ้าฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ภายใน 20 ธันวาคม 2561 

(5) ประกาศผล ภายใน 24 ธันวาคม 2561 

(6) ทําสัญญา ภายใน 31 มกราคม 2562 

(7) เริ่มโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
ติดต่อสอบถาม: 

โครงการพัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย 
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office : CPMO) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เลขท่ี 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 


