โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ
ของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2557-2559)

ภายใต้ความร่วมมือ

ดาเนิ นงานโดย

กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การดาเนิ นงาน
โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2559)
ระยะเบือ้ งต้น กรอบวงเงิ น 500 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี

ความเป็ นมาของโครงการ
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (วท.) โดยสานักงานนวัต กรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มคี วามร่วมมือในการสร้างและกระจาย
เทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาได้จากหน่ วยงานต่างๆ แก่ผปู้ ระกอบการไทย โดยดาเนินงานภายใต้ “โครงการคูปอง
นวัต กรรมส าหรับ ผู้ป ระกอบการ” โครงการดัง กล่ า ว มีก ารด าเนิ น งานที่ส อดคล้อ งและสนับ สนุ นต่ อ
มาตรการส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ของประเทศ ทัง้ ยังเป็ น
เครื่องมือสาคัญทีช่ ่วยให้เกิดการสร้าง Best Practice ให้แก่ผปู้ ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และ
เกิด การพัฒ นาผลงานวิจ ัย ที่ต รงกับ ความต้ อ งการของภาคเอกชนได้ ตลอดจนสามารถช่ ว ยให้
อุตสาหกรรม SMEs ได้พฒ
ั นาและเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันในเศรษฐกิจในอนาคต
2. การดาเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการ ในระยะแรก พ.ศ. 2553-2555
ภายใต้วงเงินสนับสนุ นโครงการจานวน 100 ล้านบาท ซึง่ เป็นการสนับสนุ นในรูปแบบเงินให้เปล่า (grant)
ในรูปแบบ “คูปอง” แบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ของนวัตกรรม (Feasibility Study) ซึ่งเป็ นการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยให้การสนับสนุ นงบประมาณไม่เกิน 100,000.-บาท
ต่อหนึ่งโครงการ มีเป้าหมายการสนับสนุ นผูป้ ระกอบการจานวนทัง้ สิน้ 400 โครงการ
2) โครงการต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการ (Implementation)
ซึง่ เป็ นการทาต้นแบบทีม่ คี วามเป็ นไปได้ในทางธุรกิจ โดยให้การสนับสนุ นงบประมาณไม่ เกิน 400,000.บาทต่อหนึ่งโครงการ มีเป้าหมายการสนับสนุ นผูป้ ระกอบการจานวนทัง้ สิน้ 150 โครงการ
3. การดาเนินโครงการระยะแรก พ.ศ. 2553-2555 ทีผ่ ่านมา ผลการดาเนินงานในโครงการคูปอง
นวัตกรรมฯ สามารถส่งเสริมนวัตกรรมผ่านทางผูใ้ ห้บริการนวัตกรรม (ISP) ผลักดันผูป้ ระกอบการ SMEs
ให้พ ฒ
ั นาแนวคิดและต้น แบบ จานวน 277 โครงการ จาก SMEs ที่เ ข้าร่ว ม 680 รายทัวประเทศ
่
มี
ผู้เ ชี่ย วชาญสนใจสมัค รเข้า ร่ว มเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารงานนวัต กรรม (Innovation Service Provider : ISP)
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จานวน 832 ราย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อยู่ในสถาบันการศึกษา เจ้าของธุรกิจ บุคคลทัวไป
่ พนักงาน
เอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
การดาเนิ นงานโครงการระยะที่ 2
จากผลการประเมินโครงการคูปองนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการระยะแรก โดยผูป้ ระเมินอิสระ
ภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นัน้ สนช. ได้นาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงกระบวนการด าเนิ น งานโครงการคูปองนวัต กรรมเพื่อ พัฒ นาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
คุม้ ค่าสูงสุด สามารถกากับและตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบวงเงินไม่เงิน 500 ล้านบาท โดยรูปแบบในการ
พัฒนานวัตกรรมจะอาศัยหน่ วยงานประสานงานกลาง (Service Provider) คือ หน่ วยพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Development Center: iDC) ซึ่งแยกตามประเภทของกลุ่ มอุต สาหกรรม หรือกลุ่มธุ รกิจ
ของแต่ ล ะเครือ ข่ายความร่ว มมือ ได้แ ก่ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และสภาหอการค้า แห่ ง
ประเทศไทย เป็นต้น
1. หลักเกณฑ์การสนับสนุน
1. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1.1 เป็ นผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มที่กาหนดตามเงื่อ นไขของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การกาหนดจากมูลค่าชัน้ สูงของสินทรัพย์ถาวร และ/หรือจานวน
การจ้างงานของวิสาหกิจนัน้ ๆ ดังตาราง
การกาหนดหลักเกณฑ์จากมูลค่าชัน้ สูงของสินทรัพย์ถาวร
รายการ
ขนาดกลาง
กิจการการผลิต
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กิจการบริการ
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กิจการการค้า
- ค้าส่ง
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ค้าปลีก
ไม่เกิน 60 ล้านบาท

ขนาดย่อม
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 30 ล้านบาท
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การกาหนดหลักเกณฑ์จากจานวนการจ้างงาน
รายการ
ขนาดกลาง
กิจการการผลิต
ไม่เกิน 200 คน
กิจการบริการ
ไม่เกิน 200 คน
กิจการการค้า
- ค้าส่ง
ไม่เกิน 50 คน
- ค้าปลีก
ไม่เกิน 30 คน

ขนาดย่อม
ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 25 คน
ไม่เกิน 15 คน

1.2 นิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทยซึง่ มีหุน้ อันเป็ นทุนตัง้ แต่รอ้ ยละห้าสิบเอ็ดของ
นิตบิ ุคคลนัน้ ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ อี ายุไม่เกิน 60 วัน
1.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การให้การสนับสนุน
1.4 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่น
ข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนัน้ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับ
การสนับสนุน
1.5 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะต้องมีความสามารถในการดาเนินพัฒนานวัตกรรมตามข้อเสนอ
โครงการนวัตกรรมให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และต้องมีส่วนร่วมในรูปของตัวเงินงบประมาณ
(in-cash matching) สาหรับพัฒนาโครงการนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการทัง้ หมด
ภายหลังได้รบั การพิจารณาจากสานักงาน และผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 1 ราย จะสามารถขอรับการสนับสนุ น
ได้ไม่เกิน 2 โครงการ
1.6 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อัน
อาจมีผลต่อความสามารถในการดาเนินงานให้สาเร็จตามข้อผูกพันของโครงการนวัตกรรม
1.7 หากภายหลังปรากฏเหตุอนั เกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมนี้ว่ามีการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผู้อ่นื และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อ่นื หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ ทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผูเ้ ดียว
2. คุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้บริการนวัตกรรม (Innovation Service Provider: ISP)
2.1 เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั ต่างๆ จากองค์กรรัฐหรือเอกชน ที่
มีความรูค้ วามสามารถเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 ใน 2 ด้าน ของสาขาดังต่อไปนี้
- ด้ า นวิศ วกรรม วิท ยาศาสตร์ หรือ อุ ต สาหกรรมเกษตร เช่ น วิศ วกรรม
คอมพิว เตอร์ วิศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์ วิศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์ แ ละหุ่ น ยนต์ วิศ วกรรมไฟฟ้ า
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วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบสิง่ ก่อสร้าง วิศวรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า วิศวกรรมดินและน้ า วิศวกรรมขนส่ ง วิศวกรรมขนถ่านวัสดุ วิศวกรรมความ
ปลอดภัย วิศวกรรมปิ โตรเลียม วิศวกรรมปิ โตรเคมี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร วิศวกรรมชายฝงั ่ วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
- ด้านบริหารจัดการ เช่น เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการบัญชี การบริหาร
องค์การและทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
2.2 มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ ไป และต้องมีประสบการณ์การทางานใน
สาขาทีส่ มัครไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ในกรณีผู้ให้บริการนวัตกรรมอยู่ในองค์กรเอกชนและขาดคุณสมบัตดิ ้านการศึกษา
จะต้องแสดงประสบการณ์การทางานในสาขาที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมมีหนังสือรับรอง
คุณสมบัตทิ ล่ี งนามรับรองจากผูม้ อี านาจในองค์กรนัน้ ๆ ให้การอนุมตั เิ ข้าร่วมโครงการฯ
2.4 มีผลงานและสามารถแสดงผลงานทีต่ รงกับลักษณะงานของสาขาทีข่ อขึน้ ทะเบียนใน
โครงการ โดยผลงานนัน้ มีคุณค่าสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้
และเป็นงานทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2.5 มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมในโครงการตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อย 9
man-day ต่อโครงการ เป็นต้น
2. ลักษณะโครงการคูปองนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุน
1. ผู้ขอรับการสนับสนุ นเป็ นผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มตามเงื่อ นไขที่
กาหนด
2. โครงการที่ขอรับการสนับสนุ นมีความเป็ นนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมสินค้า หรือบริการ หรือ
กระบวนการ และมีค วามเป็ น ไปได้ ท างวิช าการและธุ ร กิ จ โดยอ้ า งอิ ง หลัก เกณฑ์ ต ามระเบีย บ
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุ นโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุ นนี้มเี ป้าหมายเพื่อมุ่งเน้ นการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม เพื่อ เพิ่ม รายได้ หรือ ลดต้น ทุ น ของธุ ร กิจ อัน จะต้อ งมีผ ลประโยชน์ แ ละ
ผลกระทบทีด่ ตี ่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
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4. โครงการที่มคี วามประสงค์ต้องการแสวงหานวัตกรรม/เทคโนโลยี (Innovation Acquisition
Service: IAS) เพื่อสร้างโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยในการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศมาพัฒนาธุรกิจของตนเอง
5. โครงการที่ขอรับการสนับสนุ นต้องเป็ นโครงการที่ไม่มคี วามซ้าซ้อนกันภายในพื้นที่เดียวกัน
หรือจังหวัดเดียวกัน
6. โครงการที่ข อรับ การสนั บ สนุ น จะต้อ งไม่ ม ีค วามซ้ า ซ้อ นในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน เกิน 3
โครงการ
7. โครงการทีข่ อรับการสนับสนุ นเป็ นโครงการทีว่ ่าจ้าง ISP เดียวกันได้ไม่เกิน 5 โครงการ และ
ต้องไม่ซ้าซ้อนโครงการกัน
8. เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องเป็ นผู้ดาเนินการ
หลักในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
9. ผู้ประกอบการที่จะขอรับการสนับสนุ นในโครงการคูปองนวัตกรรมจะต้องวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของโครงการ (Business Innovation Value Creation) ตามรูปแบบที่ สนช. กาหนด
3. รูปแบบการสนับสนุน
1. สนช. จะให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) ในรูปแบบกลไกของ “คูปอง”
2. ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ห้การสนับสนุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะแบ่งออกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนผูใ้ ห้บริการนวัตกรรม (ISP) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการ
ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ (Feasibility) เป็ นต้น ทัง้ นี้ ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการและผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น
2.2 ค่าจ้าง จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างชัวคราวตามอั
่
ตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงและได้รบั
มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินโครงการคูปองนวัตกรรม โดยไม่รวมถึงลูกจ้าง
ทีอ่ ยูใ่ นส่วนอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการนี้ และไม่รวมเงินเดือน ค่าจ้างของเจ้าของโครงการและพนักงาน
ประจา
2.3 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุทเ่ี กีย่ วข้องในโครงการคูปองนวัตกรรม ดังรายการต่อไปนี้
2.3.1 ค่าวัสดุทเ่ี ป็นประเภทสิน้ เปลือง ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จา่ ยนัน้ ๆ
2.3.2 ค่าวัตถุดบิ ทางตรง ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จา่ ยนัน้ ๆ
2.3.3 ค่าจ้างวิเคราะห์ ทดสอบ ค่ารับรองมาตรฐาน
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2.3.4 ค่าอนุ ญาตในการใช้สทิ ธิ (license) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมการใช้ส ิทธิ
(royalty fees) (ถ้ามี) ในการถ่ ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งต้อ งผ่ านการประเมินมูล ค่าจาก สนช. ก่ อ น โดย
สานักงานจะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ สนช. ประเมิน
2.4 ค่ า ใช้ จ่ า ยครุ ภ ัณ ฑ์ท่ี ก าหนดไว้ ต ามรายการในโครงการที่ไ ด้ ร ับ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ในโครงการคูปองนวัตกรรม โดยสนับสนุ นค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ๆ

3. สนช. จะให้การสนับสนุ นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รบั การ
อนุ มตั ิ ตามรายการที่ได้รบั การสนับสนุ น และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
จะต้องมีส่วนร่วมร้อยละ 25 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ โดยแบ่งจ่ายคูปองไป
ตามเงือ่ นไขการใช้คปู องนวัตกรรม เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจาก สนช. เป็นกรณีไป
อ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุ นโครงการ
นวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
4. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั การสนับสนุ น สูงสุดไม่เกิน 1,500,000.-บาท ต่อหนึ่งโครงการ เว้น
แต่ได้รบั ความเห็นชอบจาก สนช. เป็นกรณีไป
5. สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุ นเพื่อแสวงหานวัตกรรม/เทคโนโลยี
(Innovation Acquisition Service: IAS) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดย สนช. จะให้การสนับสนุ นเพื่อ
จัดทาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility) โครงการละไม่เกิน 200,000.-บาทก่อน
7

ซึ่ง หากประเมิน แล้ว มีค วามเป็ น ไปได้ สนช. สามารถพิจ ารณาให้ก ารสนับ สนุ น ในส่ ว นของ
Technology Matching ซึ่งเป็ นค่าอนุ ญาตในการใช้สทิ ธิ (license) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมการใช้ส ิทธิ
(royalty fees) ตามข้อ 2.3.4 ได้
ส าหรับ กรณีต้อ งการเทคโนโลยีจ ากต่ า งประเทศ สนช. สามารถพิจ ารณาให้ก ารสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการ Technology Matching ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินค่าใช้จ่ายตามจริง ซึ่ง
จะต้องไม่เกิน 100,000.-บาทต่อนิตบิ ุคคล โดยค่าใช้จา่ ยดังกล่าวครอบคลุมค่าทีพ่ กั โรงแรมในต่างประเทศ
ไม่เกิน 4 คืน ค่าตั ๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางในต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ข้าร่วมคณะไม่เกิน 3 คน
4. กระบวนการสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการคูปองนวัตกรรมผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค
เพื่อเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีส่ นใจพัฒนานวัตกรรมเข้ามาขอรับการสนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรม
2. การรับสมัครผูป้ ระกอบการทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการคูปองนวัตกรรมฯ จะดาเนินการผ่านหน่ วย
พัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Center: iDC) ซึ่งแยกตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม
หรือ กลุ่ ม ธุ ร กิจ ของแต่ ล ะเครือ ข่า ยความร่ว มมือ ได้แก่ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยหน่วยดังกล่าวจะทาหน้าทีห่ ลักในการเป็ นหน่วยงานประสานงาน
กลาง เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผูป้ ระกอบการ กับหน่ วยงานวิจยั ทัง้ ภาครัฐและเอกชน หน่ วยงานสนับสนุ น
เงินทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน และผูป้ ระกอบการทีเ่ กี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรม ซึง่ จะสามารถตอบโจทย์และ
ก่ อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุ ด เนื่ อ งจากหน่ ว ยดัง กล่ า วทราบความต้อ งการด้า นนวัต กรรมของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ว
ในระยะเบือ้ งต้น เห็นควรนาร่องกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ ในแต่ละเครือข่าย
อย่างละ 3-5 กลุ่ม
2. ในแต่ ล ะกลุ่ มอุ ต สาหกรรมหรือ กลุ่ มธุรกิจ จะแต่ งตัง้ คณะทางานพิจารณากลันกรองความ
่
เป็ นไปได้โครงการคูปองนวัตกรรม จานวนไม่เกิน 7 คน โดยมีผแู้ ทนของ สนช. เข้าร่วมเป็ นคณะทางาน
อย่างน้ อยหนึ่งคน และให้ผู้แทนหน่ วยพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Center: iDC) เป็ น
คณะท างานและฝ่ า ยเลขานุ ก าร ซึ่ง คณะท างานพิจ ารณากลัน่ กรองความเป็ น ไปได้โ ครงการคู ป อง
นวัตกรรมนัน้ ๆ จะมีอานาจและหน้าทีห่ ลัก คือ
2.1 พิจารณาอนุมตั ผิ ใู้ ห้บริการงานนวัตกรรม (ISP)
2.2 พิจารณาให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
- คูปองนวัตกรรม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000.-บาท/โครงการ
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- อนุ ม ัติก ารศึก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการแสวงหานวัต กรรม/เทคโนโลยี
(Innovation Acquisition Service: IAS)
- อนุมตั กิ ารดาเนินงาน Technology Matching กับต่างประเทศ
- พิจารณาและกลันกรองโครงการเบื
่
อ้ งต้นเพื่อนาเสนอต่อ สนช. ต่อไป สาหรับ
ผูป้ ระกอบการทีข่ อรับการสนับสนุ นโครงการทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 1,500,000.-บาท ขึน้ ไป
3. รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลันกรองโครงการนวั
่
ตกรรมของ สนช.
4. ประกาศรายชื่อผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรม
5. ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเข้ามาทาสัญญารับทุนกับ สนช. โดยตรง
เงือ่ นไขเพิม่ เติม
กรณีผปู้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ และดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ไ ด้รบั การสนับสนุ นแล้ว แต่ ไม่ส ามารถนาผลงานจากโครงการคูปองนวัต กรรม
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ภายใน 2 ปี สนช. จะขอสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่และ/หรือ นา
ผลงานดังกล่าวไปถ่ายทอดหรือใช้ประโยชน์ต่อไป ทัง้ นี้ ผูท้ ร่ี บั การถ่ายทอดหรือนาองค์ความรูด้ งั กล่าวไป
ใช้ประโยชน์ จะต้องรับผิดชอบค่าอนุ ญาตในการใช้สทิ ธิ (license) ในผลงานต่อผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ นัน้ ด้วย
ตัวอย่างการพิจารณาโครงการคูปองนวัตกรรม 1 งบประมาณทีผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs เสนอขอรับ
งบประมาณสนับสนุ น (ต้องระบุอยูใ่ นข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฯ)
รายการทีใ่ ช้ไปของเงินงบประมาณ

1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการดาเนินงาน
1.1 เครื่องจักร
1.2 วัตถุดบิ ในการผลิต
2. ค่าใช้จ่ายการด้านวิชาการ
2.1 ค่าตอบแทนนักวิจยั
2.2 ค่าทดสอบวิเคราะห์
อัตราส่วนเงิ นโครงการคูปองนวัตกรรมฯ
ของผูเ้ สนอโครงการ / สนช.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ส่วนของผูเ้ สนอโครงการ
สนช.
(รับผิดชอบ)
(คูปองนวัตกรรม)

รวม
มูลค่าโครงการ

250,000
250,000

250,000
250,000

500,000
500,000

500,000
(25%)

500,000
500,000
1,500,000
(75%)

500,000
500,000
2,000,000
(100%)
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ตัว อย่า งการพิจ ารณาโครงการคูป องนวัต กรรม 2 งบประมาณที่ผู้ป ระกอบการ SMEs เสนอขอรับ
งบประมาณสนับสนุน (ต้องระบุอยูใ่ นข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฯ)
รายการทีใ่ ช้ไปของเงินงบประมาณ

1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการดาเนินงาน
1.1 ค่าก่อสร้างอาคารและโรงเรือน
1.2 ค่าเครื่องจักร
1.3 ค่าถังปฏิกริ ยิ า
1.4 ค่าถังสแตนเลสสาหรับจัดเก็บ
2. ค่าใช้จ่ายการด้านวิชาการ
2.1 ค่าตอบแทนนักวิจยั
2.2 ค่าจ้างผูช้ ่วย
2.3 ค่าทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ
2.4 ค่าทดสอบความเป็ นพิษ
อัตราส่วนเงิ นโครงการคูปองนวัตกรรมฯ
ของผูเ้ สนอโครงการ / สนช.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ส่วนของผูเ้ สนอโครงการ
สนช.
(รับผิดชอบ)
(คูปองนวัตกรรม)

รวม
มูลค่าโครงการ

500,000
450,000
250,000
100,000

450,000
250,000
-

500,000
900,000
500,000
100,000

200,000

250,000
250,000
300,000
1,500,000
(50%)

250,000

1,500,000
(50%)

300,000
3,000,000
(100%)

ตัว อย่า งการพิจ ารณาโครงการคูป องนวัต กรรม 3 งบประมาณที่ผู้ป ระกอบการ SMEs เสนอขอรับ
งบประมาณสนับสนุน (ต้องระบุอยูใ่ นข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฯ)
รายการทีใ่ ช้ไปของเงินงบประมาณ

1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการดาเนินงาน
1.1 ค่าเมล็ดพันธ์
1.2 ค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ปลงทดสอบ
1.3 ค่าปจั จัยการผลิต
1.4 ค่าปรับปรุงแปลงปลูก
1.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าทีด่ แู ล 2 คน
2. ค่าใช้จ่ายการด้านวิชาการ
2.1 ค่าตอบแทนนักวิจยั 3 ท่าน
2.3 ค่าวิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญ
2.4 ค่าวิเคราะห์สารตกค้าง
อัตราส่วนเงิ นโครงการคูปองนวัตกรรมฯ
ของผูเ้ สนอโครงการ / สนช.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ส่วนของผูเ้ สนอโครงการ
สนช.
(รับผิดชอบ)
(คูปองนวัตกรรม)

รวม
มูลค่าโครงการ

50,000
150,000
75,000
50,000
50,000

-

50,000
150,000
75,000
50,000
50,000

375,000
(25%)

450,000
400,000
275,000
1,125,000
(75%)

450,000
400,000
275,000
1,500,000
(100%)
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5. เงื่อนไขการจ่ายคูปอง
1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั โิ ครงการ จะต้องเข้ามาทาสัญญารับทุนอุดหนุ นโครงการ
ตามรูปแบบที่ สนช. กาหนด
2. การจ่ายเงินคูปองนวัตกรรมเพื่อให้การสนับสนุ นผูเ้ ข้าร่วมโครงการ โดยเป็ นลักษณะการเบิก
ค่าใช้จ่ายจ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึง่ ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจะต้องออกค่าใช้จ่ายใน
โครงการคูปองนวัตกรรมแต่ละงวดไปก่อนตามแผนงาน แล้ว สนช. จะจ่ายให้เป็ นรายงวด (อ้างอิงตาม
ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุ นโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557) ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 งวด
งวดที่
จานวน
เงื่อนไข
1 ร้ อ ยละ 25 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ภายหลังผูร้ บั ทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าผล
สนับสนุน
การดาเนินงานร้อยละ 25 พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ี สนช.
กาหนด และแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในรูป
ของตัวเงินงบประมาณ (in-cash matching)
สาหรับพัฒนาโครงการนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของมูลค่าโครงการทัง้ หมด
2 ร้ อ ยละ 50 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ภายหลังผูร้ บั ทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าผล
สนับสนุน
การดาเนินงานร้อยละ 50 พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ี สนช.
กาหนด
3* ร้ อ ยละ 25 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ภายหลังผูร้ บั ทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าผล
สนับสนุน
การดาเนินงานร้อยละ 100 พร้อมแนบเอกสาร
ประกกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ี สนช.
กาหนด
* ในการนี้ เฉพาะงวดที่ 3 ทาง สนช. จะหักเงินประกันผลงานร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รบั การ
สนับสนุน โดยจะจ่ายให้ภายหลังจาก SMEs ได้จดั ส่งรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ให้ สนช. พิจารณาแล้ว
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3. ส าหรับ ผู้ไ ด้ร บั การสนับ สนุ น เพื่อ แสวงหานวัต กรรม/เทคโนโลยี (Innovation Acquisition
Service: IAS) สนช. จะจ่ายเงินสนับสนุนโครงการโดยแบ่งออกเป็ น 2 งวด
งวดที่
จานวน
เงื่อนไข
1 ร้ อ ยละ 50 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ภายหลังผูร้ บั ทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าผล
สนับสนุน
การดาเนินงาน พร้อมแนบเอกสารหรือข้อตกลง
หรือสัญญาว่าจ้างการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
(Feasibility) ของโครงการ
2 ร้ อ ยละ 50 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ภายหลังผูร้ บั ทุนได้ส่งรายงานสรุปผลการ
สนับสนุน
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ี สนช.
กาหนด
4. คูปองนวัตกรรมนี้ ใช้ได้สาหรับ ISP ทีข่ น้ึ ทะเบียนในโครงการคูปองนวัตกรรมนี้เท่านัน้
5. คูปองนวัตกรรมนี้ ใช้ได้ภายในระยะเวลาตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุ นโครงการเท่านัน้
6. คูปองนวัตกรรมนี้ ไม่สามารถนามาแลกหรือเปลีย่ นเป็นเงินสดได้
7. อานาจในการพิจารณาเบิกจ่ายเงินคูปองนวัตกรรมแต่ละงวด เป็นสิทธิของ สนช. แต่เพียงฝ่าย
เดียวและให้ถอื เป็นทีส่ น้ิ สุด
7. การกากับและติ ดตามผลการดาเนิ นงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการคูปองนวัต กรรม
สนช. จะจัดตัง้ คณะทางานกากับและติดตามผลการดาเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรม ซึง่ ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจาก สนช. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จานวนไม่เกิน 7
คน โดยผูแ้ ทน สนช. เป็นประธานคณะทางาน
โดย สนช. จะมอบหมายหน่วยงานอิสระภายนอกทีเ่ ป็ นกลางทาการประเมินผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมอีกครัง้ เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการดาเนินโครงการคูปองนวัตกรรมฯ
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8. Overview ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานโครงการคูปองนวัตกรรม
1. ผูป้ ระกอบการ SME ยืน่ ข้อเสนอโครงการ
คูปองนวัตกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ท (online)

ผูป้ ระกอบการ SME ยื่นโครงการ
(ชื่อผูป้ ระกอบการ + ISP)

2. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล โดยหน่วยพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation Development Center: iDC)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โครงการ
7 วันทำกำร

3. คณะทางานพิจารณากลันกรองความเป็
่
นไปได้โครงการ
คูปองนวัตกรรม (คณะทางานร่วม) พิจารณาและกลันกรอง
่
โครงการคูปองนวัตกรรมของผูป้ ระกอบการ

พิจารณาและกลันกรองโครงการ
่

4. นาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลันกรองโครงการ
่
นวัตกรรมเพื่อทราบ (กรณีขอรับการสนับสนุนมากกว่า 1.5 ล้านบาท
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลันกรอง
่
โครงการนวัตกรรม)
5. iDC แจ้งรายชื่อผูผ้ ่านการพิจารณา และนัดหมายเข้ามาทา
สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมตามรูปแบบ
ที่ สนช. กาหนด

7-14 วันทำกำร
ไม่ผ่าน
ผ่าน

ปรับปรุง

ไม่ครบ

ประชุมพิจารณา
โครงการ 1 ครัง้ /
เดือน

คณะอนุกรรมการพิจารณา
และกลันกรองโครงการ
่
นวัตกรรม (สนช.)
7 วันทาการ
แจ้งรายชื่อ และเข้ามาทาสัญญา
7 วันทาการ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
(ตามระเบียบ สนช.)

6. iDC ติดตามการดาเนินงาน ประสานงานเอกสารการเบิกจ่าย
ส่งรายการเบิกจ่ายให้ สนช. พิจารณาตามระเบียบของ สนช.

ดาเนินโครงการคูปองนวัตกรรม

7. iDC ติดตามเอกสารรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ และประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

ปิ ดโครงการคูปองนวัตกรรม

1-2 ปี

8. สนช. ดาเนินการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินผลกระทบ ประเมินผลกระทบในภาพรวม
จากการดาเนินโครงการคูปองนวัตกรรมในภาพรวม

13

9. สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ผูป้ ระสานงาน สถาบันวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
คุณสมสุดา บัวขา
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การสถาบันวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0-2-345-1241
E-mail: somsudab@off.fti.or.th ; bsomsuda@gmail.com
คุณอิ นทรพิ ทกั ษ์ เจริ ญรัตน์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีว่ ชิ าการ
โทรศัพท์ 0-2-345-1236
E-mail: intarapitakc@off.fti.or.th ; talent.fti@gmail.com
คุณจิ ราวรรณ เดียขุนทด
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โทรศัพท์ 0-2-345-1238
E-mail: jirawand@off.fti.or.th ; rdi.fti@gmail.com
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