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โครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการผานเทคโนโลยีดิจิตอลคอนเทนตเชิงสรางสรรค  

คร้ังที่ 2 
 

 

 

 

 

1. ความเปนมาและเหตุผล 

 เนื่องดวยสมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนตบันเทิงไทย รวมมือกับ Adobe เสนอโปรโมชั่น “Adobe 

Creative Cloud” ในโครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการผานเทคโนโลยีดิจิตอลคอนเทนตเชิงสรางสรรคครั้งที่ 

1 ขึ้น เพื่อสงเสริมและผลักดัน ใหผูประกอบการสามารถใชโปรแกรมสรางสรรคงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในราคาที่

สมเหตุสมผล  ซึ่งโปรโมชั่นดังกลาวหมดเขตไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และไดผลตอบรับเปนที่นาพอใจ

 ปจจุบัน Digital Content ขยายตัวอยางรวดเร็ว ผลผลิตที่ไดจากอุตสาหกรรมดานดิจิตอลคอนเทนตนั้น 

เปนสิ่งจําเปนในการดําเนินธุรกิจเชิงสรางสรรคนี้  และผลผลิตที่มีคุณภาพ,สวยงามและมีความคิดสรางสรรคนั้นชวย

เพิ่มมูลคาใหธุรกิจนั้นๆสรางรายไดใหกับบริษัทและประเทศ  การพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพนั้นจําเปนตองมีทีมงานที่

พัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ และจําเปนตองมีโปรแกรมที่สามารถสรางสรรคงานไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน ดังนั้น 

Adobe Creative Cloud จึงตอบโจทยทุกประการและเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมดานดิจิตอลคอนเทนตเชิง

สรางสรรคอยางยิ่ง 

 สมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนตบันเทิงไทย จึงรวมมือกับ Adobe อยางตอเนื่องเพื่อดําเนินโครงการ

สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการผานเทคโนโลยีดิจิตอลคอนเทนตเชิงสรางสรรคครั้งที่ 2  ในการสงเสริมและผลักดัน 

ผูประกอบใหใชโปรแกรมสรางสรรคงาน Adobe Creative Cloud ในราคาที่เหมาะสม ชุดโปรแกรมดังกลาว 

สามารถเลือกใชงานไดตามความถนัด เพื่อใหผูประกอบการสามารถผลิตผลงานเพื่อสรางรายไดใหแกตนเองและ

ประเทศในอนาคต 
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2. วัตถปุระสงค 

2.1  สงเสริมเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนตตางๆ เชน อุตสาหกรรมโทรทัศนดิจิตอล 

เพลง ภาพยนตร อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ 

2.2  สนับสนุนการเพิ่มทักษะใหแกทีมงาน เพื่อสรางสรรคงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3  สนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยี เพื่อสรางรายไดในอนาคต 

2.2  สงเสริมใหทีมงานสามารถเลือกใชโปรแกรมไดหลากหลาย เพื่อมีแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน 

2.5 ประสานงานระหวางสมาชิกสมาพันธฯ และ Adobe เพื่อสงเสริมและผลักดันผูประกอบการใชซอฟตแวรที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกตอง 

 

3. รายละเอียดของโครงการ 

สมาพันธฯรวมมือกับ Adobe อยางตอเนื่องนําเสนอโปรแกรม “Adobe Creative Cloud” ในราคาที่

เหมาะสม  โดย Adobe Creative Cloud หรือเรียกสั้นๆวา Adobe CC เปนโปรแกรมเวอรชันปจจุบันของ Adobe 

ที่พัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเปลี่ยนระบบสมาชิกจากระบบแบบขายขาดเปนระบบตออายุรายปแทน  โดย

ผูใชงานสามารถเลือกที่จะใชงานตอเนื่องหรือจะซื้อและใชเพียงแคปนั้นและไมตออายุอีกก็ทําไดเชนเดียวกัน  และขอ

ไดเปรียบที่สุดของ Adobe CC คือสามารถอัพเดทโปรแกรมของ Adobe ใหเปนเวอรชันใหมลาสุดไดตลอดอายุการ

เปนสมาชิก  ซึ่งความสามารถ Adobe CC นั้นมีมากมายและประสิทธิภาพสูง  เชน พื้นที่เก็บไฟลงานบน Cloud ถึง 

100 GB. สําหรับ Cloud for Team (ซื้อทั้งชุด) และ 20 GB. สําหรับซื้อโปรแกรมเดี่ยวๆ แยกเฉพาะ (Single App) 

ใหคุณไดใชประสิทธิภาพของ ระบบเก็บขอมูลบนคลาวด (Cloud Storage) ไดแบบสูงสุด , สามารถใชบริการ Adobe 

product expert เพื่อเรียนการใชงานโปรแกรมอยางตัวตอตัวกับผูเชี่ยวชาญจาก Adobe ไดถึง 2 ครั้งตอป ฯลฯ 

 Adobe Creative Cloud ประกอบดวยชุดโปรแกรมทั้งหมดของ Adobe ใหสมาชิกสามารถเลือกดาวน

โหลดโปรแกรมทั้งหมดมาใชงานไดทันที่พรอมอัพเดทฟรีตลอดอายุการใชงาน ซึ่ง Adobe มีโปรแกรมใหเลือกมากถึง 

29 ตัว และหากในอนาคตมีเพิ่ม เราก็จะสามารถใชงานไดดวยเชนกัน  

 Adobe ยังเอาใจคนที่ติดมือถือ ดวยการสราง Mobile App มาเพื่อใหสมาชิก Creative Cloud สามารถ

เขาใชงานผาน Mobile App ไดดวย Adobe ID โดยปจจุบันมี Mobile App สําหรับ iOS ใหเลือกมากถึง 10 Apps 

และยังมีแนวโนมที่จะมากขึ้นในอนาคต  Adobe ยังสรางเครื่องมือชวยในการจัดการตางๆบนทั้งบน Desktop และ 

Mobile app 
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4. เงื่อนไข 

เฉพาะสมาชิกของ TDEC เทานั้น สั่งซื้อ Software Adobe  13 – 35 เดือน  รับสวนลด

พิเศษสูงสุด 15 % ดังนี ้ 

 Creative Cloud (รวมทกุโปรแกรม)  จากราคาปกติ 25,610 บาท/13 เดือน   

เหลือ 21,769 บาท/13 เดือน   

 เลือกใชบางโปรแกรม  จากราคาปกติโปรแกรมละ 10,270 บาท/13 เดือน  

เหลือ 8,730 บาท/13 เดือน 

     

เฉพาะสมาชิกของ TDEC เทานั้น สั่งซื้อ Software Adobe 36 เดือน (3 ป)  รับสวนลด

พิเศษสูงสุด 25 % ดังนี ้ 

 Creative Cloud (รวมทกุโปรแกรม)  จากราคาปกต ิ70,920  บาท/3 ป  

 เหลือ 53,190 บาท/3 ป   

 เลือกใชบางโปรแกรม  จากราคาปกติโปรแกรมละ 28,440  บาท/3 ป   

เหลือ  21,330 บาท/3 ป 

  

* ราคาเปนราคา Ext. VAT 

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงลวงหนา  ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงตาม

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ณ ชวงเวลานั้นๆ 
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5. เงื่อนไขการชําระเงิน 

เมื่อสมาชิกของ TDEC สั่งซื้อ Software Adobe ผานแบบฟอรมสวนลดพิเศษ  TDEC จะจัดสงใบเสนอ

ราคาใหสมาชิกทางอีเมล  จากนั้นใหสมาชิกชําระเงินเต็มจํานวนจากราคาสินคาที่สั่งซื้อทั้งหมดดวยวิธีการโอนเขา

บัญชีธนาคาร และสงหลักฐานการโอนเงินผานทางอีเมล  

เมื่อสมาชิกชําระเงินคาสินคาทัง้หมด ระบบจะจัดสงลิงคใหทางอีเมล โดยใหสมาชิกกดลิงคที่ไดรับและดําเนิน

ตามขั้นตอน หลังจากนั้นภายใน 7 วัน ระบบจะสงลิงคใหสมาชิกดําเนินการ Register ดวย Username ,Password 

เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นสมาชิกสามารถดาวนโหลดโปรมแกรมมาใชงานไดตามจํานวนปที่สมาชิกสั่งซื้อ 

 

*** หมายเหตุ :  

1. รับสิทธิ์สวนลดสูงสุด 25 % เฉพาะสมาชิก TDEC เทาน้ัน ผูท่ียังไมไดเปนสมาชิก TDEC สามารถสมัครเปนสมาชิกฟรี ตามใบ

สมัครสมาชิกที่แนบมาดวย 

2. ตองสั่งซื้อ Software Abode อยางนอย 2 license/บริษัท   

3. ตองสั่งซื้อภายในวันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2558 

4. ตองสั่งซื้อขั้นต่ํา 13 เดือน (1 ป 1 เดือน)  

5. ใน 1 PO สามารถ Mix ไดทั้ง Complete และ Single App 

6. สมาพันธฯสงวนสิทธิ์มิใหสมาชิกซื้อไปเพื่อการจําหนายตอ หรือทําการใดที่ผิดวัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

TDEC คือ สมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนทบันเทิงไทย ซ่ึงประกอบไปดวยสมาคมดานดิจิตอลคอนเทนต 8 สมาคมหรือผูประกอบการ

ที่อยูในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต คือ  

1.สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย 

2. สมาคมแอนิเมชันและคอมพิวเตอรกราฟกสไทย 

3. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟทแวรเกมไทย 

4.สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย,5.สมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทย 

6.สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

7.สมาคมโทรทัศนดาวเทียม (ประเทศไทย) 

8.สมาคมอีเลิรนนิงแหงประเทศไทย  

บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนตแตยังไมเปนไดสมาชิก TDEC สามารถสมัครเปนสมาชิกฟรี ตามใบสมัครสมาชิกทีอ่ยูดาน

ทาย 
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    ***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงลวงหนา  ซึ่งราคาจะเปลีย่นแปลงตามอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate) ณ ชวงเวลานั้นๆ 

 

Creative Cloud for Team 

Subscription Plan 

(สั่งซ้ือขัน้ต่ํา 2 seats/บริษัท) 

Product โปรโมชั่นลด 15 %   

(ถึง 13 พ.ย.2558)  

ราคา Ext. VAT 

ราคาปกติ 

ราคา Ext. VAT 

 

สั่งซื้อขั้นต่ํา 13 เดือน  

(1 ป 1 เดือน) 

Creative Cloud for teams - Complete (ชุดรวมทุกโปรแกรม) 21,769 บาท/13 เดือน 25,610 บาท/13 เดือน 

Audition CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 

Premiere Pro CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 

After Effects CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 

Dreamweaver CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 

Flash Professional CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 

Illustrator CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 

InDesign CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 

Photoshop CC 8,730 บาท/13 เดือน 10,270 บาท/13 เดือน 
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***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงลวงหนา  ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ณ ชวงเวลานั้นๆ 

 

*** หมายเหต ุ:  เงื่อนไขตามที่กําหนด

Creative Cloud for Team 

Subscription Plan  

(สั่งซ้ือขัน้ต่ํา 2 seats/บริษัท) 

Product โปรโมชั่นลด 25 %   

(ถึง 13 พ.ย. 2558) 

ราคา Ext. VAT 

ราคาปกติ 

ราคา Ext. VAT 

 

สั่งซื้อ 36 เดือน (3 ป)  

 

Creative Cloud for teams - Complete (ชุดรวมทุกโปรแกรม)  53,190 บาท/3 ป 70,920 บาท/3 ป 

Audition CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 

Premiere Pro CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 

After Effects CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 

Dreamweaver CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 

Flash Professional CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 

Illustrator CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 

InDesign CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 

Photoshop CC  21,330 บาท/3 ป 28,440 บาท/3 ป 
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ใบสั่งซื้อ 

“โครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 

ผานเทคโนโลยีดิจิตอลคอนเทนตเชิงสรางสรรค ครั้งที่ 2” 
_______________________________________________________________________________________ 

โปรโมชัน่พิเศษเฉพาะสมาชิกสมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนตบันเทิงไทย รับสวนลดพิเศษสูงสุด  25% 

 

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน 

1.ขอมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)....................................................................................................................................... 

Name of Company(English) ………………………………………..……………………………………............................... 

ที่ตั้งสํานักงาน………………………………………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

ประเภทธุรกิจ....................................................................................................จํานวนพนักงาน..................คน 

ชื่อผูติดตอ.......................................................................................................................................................... 

ตําแหนง.................................................................โทรศัพทมือถือ.................................................................... 

โทรศัพท…………..……………..……....................... โทรสาร………...........………….………………………........................ 

E-mail……….........................................……………………....Website................................................................... 

1.1 อยูภายใต TDEC หรือสมาคมดังนี ้

      สมาคมอุตสาหกรรมบันเทงิไทย     สมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟกไทย 

      สมาคมอุตสาหกรรมซอฟทแวรเกมสไทย  สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย 

      สมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทย  สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน 

      สมาคมโทรทัศนดาวเทียม (ประเทศไทย)  สมาคมอีเลิรนนิ่งแหงประเทศไทย  

      ไมไดอยูภายใต TDEC หรือสมาคมใด 

**กรณีไมไดอยูภายใต TDEC หรือสมาคมใดๆ กรุณาสมัครเปนสมาชกิ (ฟรี) ตามใบสมัครสมาชิกที่แนบมาดวย 

 

2. ขอมูลความตองการสั่งซื้อ Software Adobe 

2.1 ความตองการสั่งซื้อ 

       รายป (13 เดือน)     ราย 3 ป (36 เดือน) 

                 รับสวนลด 15 %                         รับสวนลด 25 %                 
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2.2 โปรแกรมที่ตองการสั่งซื้อ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       Creative Cloud (ชุดรวมทุกโปรแกรม) จํานวน.......................License 

Audition CC    จํานวน.......................License 

Premiere Pro CC   จํานวน.......................License 

After Effects CC    จํานวน.......................License 

Dreamweaver CC   จํานวน.......................License 

Flash Professional CC   จํานวน.......................License 

Illustrator CC    จํานวน.......................License 

InDesign CC    จํานวน.......................License 

Photoshop CC      จํานวน.......................License 

                  

3.  วิธีการชําระเงิน   

 ชําระคาสินคาเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร 

4. เงื่อนไขในการสั่งซื้อ  

1. ผูสมัครตองเปนสมาชิกของสมาคมภายใตสมาพันธฯ เทานัน้ ผูที่ยังไมไดเปนสมาชิกสมาคมใด สามารถสมัคร

เปนสมาชิกสมาพันธฯโดยไมเสยีคาใชจาย ตามใบสมัครสมาชิกที่แนบมาดวย 

2. ตองสั่งซื้อขั้นต่ํา 2 license /บริษัท ตั้งแตวนันี้ถึง 13 พฤศจกิายน 2558 

3. ตองสั่งซื้อข้ันต่าํรายป  (13 เดือน หรือ 1 ป 1 เดือน)  

4. ใน 1 PO สามารถ Mix ไดทัง้ Complete และ Single App 

5. ชําระคาสนิคาทัง้หมดกอนไดรับสินคา 1 วนั 

6. สินคา สงเปนลงิคใหดาวนโหลดทางอีเมล 

7. สมาพันธฯสงวนสิทธิ์มิใหสมาชิกซื้อไปเพื่อการจําหนายตอ หรือทําการใดที่ผิดวัตถุประสงคของโครงการ  

8. กําหนดสงสินคา 30 วัน หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 

 

ลงนามผูสัง่ซื้อ.......................................................................... 

            (............................................................) 

           ตําแหนง.............................................................. 

                วันที่........./..................../............... 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   

ฝายประสานงานโครงการ สมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนตบันเทิงไทย   

โทรศัพท 02-938-4946-7 ตอ 104  โทรสาร 02-9384948   
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ใบสมัครสมาชิกสมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนตบันเทิงไทย 

 

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน 

1. ขอมลูผูสมัคร (พิมพหรือเขียนตัวบรรจง) 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................. 

ตําแหนง…………………………………………………...................โทรศัพทมือถือ...................................................................... 

โทรศัพท…………..……………..……....................... โทรสาร………...........………….……………………….................................... 

E-mail……….........................................…………………….......... 

 

2.ขอมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................... 

Name of Company (English) ………………………………………..………………………………........................................... 

ที่ตั้งสํานักงาน……………………………………………………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………......................................... 

ประเภทธุรกิจ................................................................................................................จํานวนพนักงาน..................คน 

ชื่อผูติดตอ...................................................................................................................................................................... 

ตําแหนง.............................................................................โทรศัพทมอืถือ.................................................................... 

โทรศัพท…………..……………..……................................... โทรสาร………...........………….………………………........................ 

E-mail……….........................................…………………….......Website........................................................................... 

   

  ขาพเจามีความประสงคขอสมัครเปนสมาชิกสมาพันธสมาคมดจิิตอลคอนเทนตบันเทิงไทย ขาพเจายนิดีที่

จะปฏิบัตติากกฎระเบยีบ ขอบังคับทุกประการ 

   

       ลงชื่อผูสมัคร................................................................... 

          (..................................................................) 

       ตําแหนง.......................................................................... 

       วันท่ี.............../............................................../................ 

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร 

1.สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไมเกิน 60วัน)  1  ชุด 

2.สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษอีากรนิติบุคคล (ถามี)  1 ชุด 

2.สําเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคาเพิ่ม (ภ.พ. 20)   1  ชุด  




