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การด าเนินงาน 

โครงการคปูองนวตักรรมเพ่ือยกระดบัและพฒันาขีดความสามารถของ SMEs ไทย

ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2557-2559) 

ระยะเบือ้งต้น กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 
 

 

ความเป็นมาของโครงการ 

 1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) โดยส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มคีวามร่วมมอืในการสร้างและกระจาย

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาไดจ้ากหน่วยงานต่างๆ แก่ผูป้ระกอบการไทย โดยด าเนินงานภายใต้ “โครงการคูปอง

นวัตกรรมส าหรบัผู้ประกอบการ” โครงการดังกล่าว มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อ

มาตรการส่งเสรมิการพฒันาแนวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศ  ทัง้ยงัเป็น

เครื่องมอืส าคญัทีช่่วยใหเ้กดิการสรา้ง Best Practice ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และ

เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนได้ ตลอดจนสามารถช่วยให้

อุตสาหกรรม SMEs ไดพ้ฒันาและเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัในเศรษฐกจิในอนาคต 

 2. การด าเนินงานโครงการคูปองนวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการ ในระยะแรก พ.ศ. 2553-2555 

ภายใตว้งเงนิสนบัสนุนโครงการจ านวน 100 ลา้นบาท ซึง่เป็นการสนับสนุนในรปูแบบเงนิใหเ้ปล่า (grant) 

ในรปูแบบ “คปูอง” แบ่งการสนบัสนุนออกเป็น 2 ประเภท คอื  

  1) โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของนวตักรรม (Feasibility Study) ซึ่งเป็นการศกึษา

ความเป็นไปได้ของแนวคดินวตักรรมทางธุรกจิ โดยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณไม่เกนิ 100,000.-บาท

ต่อหน่ึงโครงการ มเีป้าหมายการสนบัสนุนผูป้ระกอบการจ านวนทัง้สิน้ 400 โครงการ  

  2) โครงการต่อยอดหรอืพฒันาผลติภณัฑห์รอืปรบัปรุงกระบวนการ ( Implementation) 

ซึง่เป็นการท าต้นแบบทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นทางธุรกจิ โดยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณไม่เกนิ 400,000.-

บาทต่อหน่ึงโครงการ  มเีป้าหมายการสนบัสนุนผูป้ระกอบการจ านวนทัง้สิน้ 150 โครงการ  

 3. การด าเนินโครงการระยะแรก พ.ศ. 2553-2555 ทีผ่่านมา ผลการด าเนินงานในโครงการคูปอง

นวตักรรมฯ สามารถส่งเสรมินวตักรรมผ่านทางผูใ้หบ้รกิารนวตักรรม (ISP) ผลกัดนัผูป้ระกอบการ SMEs 

ให้พฒันาแนวคิดและต้นแบบ จ านวน 277 โครงการ จาก SMEs ที่เข้าร่วม 680 รายทัว่ประเทศ มี

ผู้เชี่ยวชาญสนใจสมคัรเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการงานนวัตกรรม ( Innovation Service Provider : ISP) 
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จ านวน 832 ราย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อยู่ในสถาบนัการศกึษา เจา้ของธุรกจิ บุคคลทัว่ไป พนักงาน

เอกชน ตลอดจนเจา้หน้าทีภ่าครฐั 

 

การด าเนินงานโครงการระยะท่ี 2 

 จากผลการประเมนิโครงการคูปองนวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการระยะแรก โดยผูป้ระเมนิอสิระ

ภายนอก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (มจพ.) นัน้ สนช. ได้น าขอ้เสนอแนะมา

ปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานโครงการคูปองนวตักรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ระยะที ่2 ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และใชง้บประมาณในการด าเนินงาน

คุม้ค่าสูงสุด สามารถก ากบัและตรวจสอบได ้ภายใต้กรอบวงเงนิไม่เงนิ 500 ลา้นบาท โดยรปูแบบในการ

พฒันานวตักรรมจะอาศยัหน่วยงานประสานงานกลาง (Service Provider) คอื หน่วยพฒันานวตักรรม 

(Innovation Development Center: iDC) ซึ่งแยกตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม หรอืกลุ่มธุรกิจ

ของแต่ละเครอืข่ายความร่วมมอื ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย เป็นตน้  

 

1. หลกัเกณฑก์ารสนับสนุน 

 1. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

  1.1 เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ก าหนดตามเงื่อนไขของ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารก าหนดจากมลูค่าชัน้สูงของสนิทรพัยถ์าวร และ/หรอืจ านวน

การจา้งงานของวสิาหกจินัน้ๆ ดงัตาราง 

 

การก าหนดหลกัเกณฑจ์ากมลูค่าชัน้สงูของสนิทรพัยถ์าวร 

รายการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม 
กจิการการผลติ ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
กจิการบรกิาร ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
กจิการการคา้ 
- คา้ส่ง 
- คา้ปลกี 

 
ไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 
ไมเ่กนิ 60 ลา้นบาท 

 
ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท 
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การก าหนดหลกัเกณฑจ์ากจ านวนการจา้งงาน 

รายการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม 
กจิการการผลติ ไมเ่กนิ 200 คน ไมเ่กนิ 50 คน 
กจิการบรกิาร ไมเ่กนิ 200 คน ไมเ่กนิ 50 คน 
กจิการการคา้ 
- คา้ส่ง 
- คา้ปลกี 

 
ไมเ่กนิ 50 คน 
ไมเ่กนิ 30 คน 

 
ไมเ่กนิ 25 คน 
ไมเ่กนิ 15 คน 

 

  1.2 นิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทยซึง่มหีุน้อนัเป็นทุนตัง้แต่รอ้ยละหา้สบิเอด็ของ

นิตบิุคคลนัน้ถอืโดยบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย และแสดงหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลของกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณชิย ์และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่อีายไุมเ่กนิ 60 วนั 

  1.3 มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการโครงการนวตักรรมให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

การใหก้ารสนบัสนุน 

  1.4 ไม่เป็นผูไ้ดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดยีวกนัในระหว่างการยื่น

ขอ้เสนอโครงการจนถงึพจิารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนัน้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ ้าซ้อนกบัค่าใช้จ่ายที่ขอรบั

การสนบัสนุน 

  1.5 ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งมคีวามสามารถในการด าเนินพฒันานวตักรรมตามขอ้เสนอ

โครงการนวตักรรมใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปี และต้องมสี่วนร่วมในรูปของตวัเงนิงบประมาณ 

(in-cash matching) ส าหรบัพฒันาโครงการนวตักรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่าโครงการทัง้หมด 

ภายหลงัไดร้บัการพจิารณาจากส านักงาน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1 ราย จะสามารถขอรบัการสนับสนุน

ไดไ้มเ่กนิ 2 โครงการ 

  1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามค าพพิากษาในคดแีพ่ง หรอืผู้ต้องโทษในคดอีาญา อนั

อาจมผีลต่อความสามารถในการด าเนินงานใหส้ าเรจ็ตามขอ้ผกูพนัของโครงการนวตักรรม 

  1.7 หากภายหลงัปรากฏเหตุอนัเกดิขอ้พพิาทที่เกี่ยวกบัโครงการนวตักรรมนี้ว่ามกีาร

ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผู้อื่น และ/หรอืปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรอืไม่ว่าประการใดก็ตาม 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้ทางแพ่งและอาญาแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 2. คุณสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิารนวตักรรม (Innovation Service Provider: ISP) 

  2.1 เป็นผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยัต่างๆ จากองคก์รรฐัหรอืเอกชน ที่

มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นอย่างน้อย 1 ใน 2 ดา้น ของสาขาดงัต่อไปนี้ 

   - ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมเกษตร เช่น วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
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วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมระบบสิง่ก่อสรา้ง วศิวรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์วศิวกรรมโทรคมนาคม วศิวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมชวีเวช วศิวกรรมการผลติ วศิวกรรมเกษตร 

วศิวกรรมทรพัยากรน ้า วศิวกรรมดนิและน ้า วศิวกรรมขนส่ง วศิวกรรมขนถ่านวสัดุ วศิวกรรมความ

ปลอดภยั วศิวกรรมปิโตรเลยีม วศิวกรรมปิโตรเคม ีวศิวกรรมซอฟต์แวร ์วศิวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร วศิวกรรมชายฝ ัง่ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

   - ดา้นบรหิารจดัการ เช่น เศรษฐศาสตร ์การตลาด การเงนิการบญัช ีการบรหิาร

องคก์ารและทรพัยากรมนุษย ์การจดัการธุรกจิต่างประเทศ เป็นตน้ 

  2.2 มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และตอ้งมปีระสบการณ์การท างานใน

สาขาทีส่มคัรไมน้่อยกว่า 3 ปี 

  2.3 ในกรณีผู้ให้บรกิารนวตักรรมอยู่ในองค์กรเอกชนและขาดคุณสมบตัดิ้านการศกึษา 

จะต้องแสดงประสบการณ์การท างานในสาขาที่ขอขึ้นทะเบยีนไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมมหีนังสอืรบัรอง

คุณสมบตัทิีล่งนามรบัรองจากผูม้อี านาจในองคก์รนัน้ๆ ใหก้ารอนุมตัเิขา้รว่มโครงการฯ 

  2.4 มผีลงานและสามารถแสดงผลงานทีต่รงกบัลกัษณะงานของสาขาทีข่อขึน้ทะเบยีนใน

โครงการ โดยผลงานนัน้มคีุณค่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันางานที่เกี่ยวขอ้งได้ 

และเป็นงานทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

  2.5 มคีวามพรอ้มในการร่วมกจิกรรมในโครงการตามความเหมาะสม หรอือย่างน้อย 9 

man-day ต่อโครงการ เป็นตน้ 

 

2. ลกัษณะโครงการคปูองนวตักรรมท่ีขอรบัการสนับสนุน 

 1. ผู้ขอรบัการสนับสนุนเป็นผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามเงื่อนไขที่

ก าหนด 

 2. โครงการที่ขอรบัการสนับสนุนมคีวามเป็นนวตักรรม ซึ่งครอบคลุมสนิค้า หรอืบรกิาร หรอื

กระบวนการ และมีความเป็นไปได้ทางวิชาการและธุรกิจ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ตามระเบียบ

คณะกรรมการนวตักรรมแห่งชาตวิ่าด้วยการพฒันาและสนับสนุนโครงการนวตักรรม พ.ศ. 2553 และ

ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557 

 3. โครงการที่ขอรบัการสนับสนุนน้ีมเีป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน ของธุรกิจ อันจะต้องมีผลประโยชน์และ

ผลกระทบทีด่ต่ีอเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม 
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 4. โครงการที่มคีวามประสงค์ต้องการแสวงหานวตักรรม/เทคโนโลย ี(Innovation Acquisition 

Service: IAS) เพื่อสรา้งโอกาสใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ไทยในการแสวงหานวตักรรมและเทคโนโลยี

จากต่างประเทศมาพฒันาธุรกจิของตนเอง 

 5. โครงการที่ขอรบัการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ไม่มคีวามซ ้าซ้อนกนัภายในพื้นที่เดยีวกนั 

หรอืจงัหวดัเดยีวกนั 

 6. โครงการที่ขอรบัการสนับสนุนจะต้องไม่มีความซ ้าซ้อนในอุตสาหกรรมเดียวกันเกิน 3 

โครงการ 

 7. โครงการทีข่อรบัการสนับสนุนเป็นโครงการทีว่่าจา้ง ISP เดยีวกนัไดไ้ม่เกนิ 5 โครงการ และ

ตอ้งไมซ่ ้าซอ้นโครงการกนั 

 8. เจา้ของหรอืผู้บรหิารระดบัสูงของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ

หลกัในการพฒันาโครงการนวตักรรม 

 9. ผู้ประกอบการที่จะขอรบัการสนับสนุนในโครงการคูปองนวตักรรมจะต้องวเิคราะห์ศกัยภาพ

ของโครงการ (Business Innovation Value Creation) ตามรปูแบบที ่สนช. ก าหนด  

 

3. รปูแบบการสนับสนุน 

 1. สนช. จะใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะของเงนิใหเ้ปล่า (grant) ในรปูแบบกลไกของ “คปูอง” 

 2. ค่าใชจ้า่ยทีใ่หก้ารสนบัสนุนกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม จะแบ่งออกเป็น 

  2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนผูใ้หบ้รกิารนวตักรรม (ISP) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการ 

ค่าตอบแทนการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้(Feasibility) เป็นต้น ทัง้นี้ ยกเวน้ค่าตอบแทนกรรมการและผูม้ ี

อ านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการสนับสนุน 

  2.2 ค่าจา้ง จะจ่ายให้แก่ลูกจา้งชัว่คราวตามอตัราค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตามจรงิและได้รบั

มอบหมายใหป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินโครงการคูปองนวตักรรม โดยไม่รวมถงึลูกจา้ง

ทีอ่ยูใ่นส่วนอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการน้ี และไมร่วมเงนิเดอืน ค่าจา้งของเจา้ของโครงการและพนักงาน

ประจ า  

  2.3 ค่าใชส้อยและค่าวสัดุทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการคปูองนวตักรรม ดงัรายการต่อไปนี้ 

   2.3.1 ค่าวสัดุทีเ่ป็นประเภทสิน้เปลอืง ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่าค่าใชจ้า่ยนัน้ๆ 

   2.3.2 ค่าวตัถุดบิทางตรง ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่าค่าใชจ้า่ยนัน้ๆ 

   2.3.3 ค่าจา้งวเิคราะห ์ทดสอบ ค่ารบัรองมาตรฐาน 
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   2.3.4 ค่าอนุญาตในการใช้สทิธ ิ(license) (ถ้าม)ี หรอืค่าธรรมเนียมการใช้สิทธ ิ

(royalty fees) (ถ้าม)ี ในการถ่ายทอดเทคโนโลย ีซึ่งต้องผ่านการประเมนิมูลค่าจาก  สนช. ก่อน โดย

ส านกังานจะสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยดงักล่าวไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่าที ่สนช. ประเมนิ 

  2.4 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามรายการในโครงการที่ได้ร ับการสนับสนุน

งบประมาณ ในโครงการคูปองนวตักรรม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า

ค่าใชจ้า่ยนัน้ๆ 

 

 
 

 3. สนช. จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รบัการ

อนุมตั ิตามรายการที่ได้รบัการสนับสนุน และผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

จะต้องมสี่วนร่วมรอ้ยละ 25 ของมลูค่างบประมาณโครงการรวมทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ โดยแบ่งจ่ายคูปองไป

ตามเงือ่นไขการใชค้ปูองนวตักรรม เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก สนช. เป็นกรณไีป 

 อ้างองิตามระเบยีบคณะกรรมการนวตักรรมแห่งชาตวิ่าด้วยการพฒันาและสนับสนุนโครงการ

นวตักรรม พ.ศ. 2553 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557 

 4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดร้บัการสนับสนุนสูงสุดไม่เกนิ 1,500,000.-บาท ต่อหนึ่งโครงการ เวน้

แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก สนช. เป็นกรณไีป 

 5. ส าหรบัผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการขอรบัการสนับสนุนเพื่อแสวงหานวตักรรม/เทคโนโลย ี

(Innovation Acquisition Service: IAS) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย สนช. จะใหก้ารสนบัสนุนเพื่อ

จดัท าการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้(Feasibility) โครงการละไมเ่กนิ 200,000.-บาทก่อน  
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 ซึ่งหากประเมินแล้วมีความเป็นไปได้ สนช. สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนในส่วนของ 

Technology Matching ซึ่งเป็นค่าอนุญาตในการใช้สทิธ ิ(license) (ถ้าม)ี หรอืค่าธรรมเนียมการใช้สิทธ ิ

(royalty fees) ตามขอ้ 2.3.4 ได ้

 ส าหรบักรณีต้องการเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สนช. สามารถพิจารณาให้การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ Technology Matching ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงนิค่าใช้จ่ายตามจรงิ ซึ่ง

จะตอ้งไมเ่กนิ 100,000.-บาทต่อนิตบิุคคล โดยค่าใชจ้า่ยดงักล่าวครอบคลุมค่าทีพ่กัโรงแรมในต่างประเทศ

ไม่เกนิ 4 คนื ค่าตัว๋เครื่องบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางในต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย

ของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้รว่มคณะไมเ่กนิ 3 คน 

 

4. กระบวนการสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ 

 1. ประกาศและประชาสมัพนัธโ์ครงการคูปองนวตักรรมผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาค 

เพื่อเชญิชวนผูป้ระกอบการทีส่นใจพฒันานวตักรรมเขา้มาขอรบัการสนบัสนุนในโครงการคปูองนวตักรรม 

 2. การรบัสมคัรผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้รว่มโครงการคปูองนวตักรรมฯ จะด าเนินการผ่านหน่วย

พฒันานวตักรรม (Innovation Development Center: iDC) ซึ่งแยกตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม 

หรือกลุ่มธุรกิจของแต่ละเครือข่ายความร่วมมือได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นตน้ โดยหน่วยดงักล่าวจะท าหน้าทีห่ลกัในการเป็นหน่วยงานประสานงาน

กลาง เพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายผูป้ระกอบการ กบัหน่วยงานวจิยัทัง้ภาครฐัและเอกชน หน่วยงานสนับสนุน

เงนิทุนทัง้ภาครฐัและเอกชน และผูป้ระกอบการทีเ่กี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรม ซึง่จะสามารถตอบโจทยแ์ละ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากหน่วยดังกล่าวทราบความต้องการด้านนวัตกรรมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมหรอืกลุ่มธุรกจินัน้ๆ อยูแ่ลว้  

 ในระยะเบือ้งต้น เหน็ควรน าร่องกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ ในแต่ละเครอืข่าย

อยา่งละ 3-5 กลุ่ม 

 2. ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มธุรกิจ จะแต่งตัง้คณะท างานพิจารณากลัน่กรองความ

เป็นไปไดโ้ครงการคูปองนวตักรรม จ านวนไม่เกนิ 7 คน โดยมผีูแ้ทนของ สนช. เขา้ร่วมเป็นคณะท างาน

อย่างน้อยหนึ่งคน และให้ผู้แทนหน่วยพฒันานวตักรรม (Innovation Development Center: iDC) เป็น

คณะท างานและฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะท างานพิจารณากลัน่กรองความเป็นไปได้โครงการคูปอง

นวตักรรมนัน้ๆ จะมอี านาจและหน้าทีห่ลกั คอื 

  2.1 พจิารณาอนุมตัผิูใ้หบ้รกิารงานนวตักรรม (ISP) 

  2.2 พจิารณาใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบการ 

   - คปูองนวตักรรม วงเงนิสงูสุดไมเ่กนิ 1,500,000.-บาท/โครงการ 



 

9 
 

   - อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้ในการแสวงหานวัตกรรม/เทคโนโลยี 

(Innovation Acquisition Service: IAS)  

   - อนุมตักิารด าเนินงาน Technology Matching กบัต่างประเทศ  

   - พจิารณาและกลัน่กรองโครงการเบือ้งต้นเพื่อน าเสนอต่อ สนช. ต่อไป ส าหรบั

ผูป้ระกอบการทีข่อรบัการสนบัสนุนโครงการทีม่มีลูค่ามากกว่า 1,500,000.-บาท ขึน้ไป 

 3. รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรมของ สนช.  

 4. ประกาศรายชื่อผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนในโครงการคปูองนวตักรรม 

 5. ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเขา้มาท าสญัญารบัทุนกบั สนช. โดยตรง 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

 กรณีผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการสนับสนุนในโครงการคูปองนวตักรรมฯ และด าเนินโครงการแล้ว

เสร็จตามระยะเวลาที่ได้รบัการสนับสนุนแล้ว แต่ไม่สามารถน าผลงานจากโครงการคูปองนวตักรรม

ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์เชงิพาณิชยไ์ด้ภายใน 2 ปี  สนช. จะขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่และ/หรอืน า

ผลงานดงักล่าวไปถ่ายทอดหรอืใชป้ระโยชน์ต่อไป ทัง้นี้ ผูท้ีร่บัการถ่ายทอดหรอืน าองคค์วามรูด้งักล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ จะต้องรบัผดิชอบค่าอนุญาตในการใชส้ทิธ ิ(license) ในผลงานต่อผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนในโครงการคปูองนวตักรรมฯ นัน้ดว้ย 

 

ตวัอยา่งการพจิารณาโครงการคปูองนวตักรรม 1 งบประมาณทีผู่ป้ระกอบการ SMEs เสนอขอรบั

งบประมาณสนับสนุน (ตอ้งระบุอยูใ่นขอ้เสนอโครงการคปูองนวตักรรมฯ) 

รายการทีใ่ชไ้ปของเงนิงบประมาณ แหล่งทีม่าของเงนิทุน รวม 
มลูค่าโครงการ สว่นของผูเ้สนอโครงการ 

(รบัผดิชอบ) 
สนช. 

(คปูองนวตักรรม) 
1. ค่าวสัด-ุอุปกรณ์ ในการด าเนินงาน 
1.1  เครื่องจกัร 250,000 250,000 500,000 
1.2  วตัถุดบิในการผลติ 250,000 250,000 500,000 
2. ค่าใชจ้่ายการดา้นวชิาการ 
2.1  ค่าตอบแทนนกัวจิยั - 500,000 500,000 
2.2  ค่าทดสอบวเิคราะห ์ - 500,000 500,000 
อตัราส่วนเงินโครงการคปูองนวตักรรมฯ 

ของผูเ้สนอโครงการ / สนช. 
500,000 
(25%) 

1,500,000 
(75%) 

2,000,000 
(100%) 
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ตัวอย่างการพิจารณาโครงการคูปองนวัตกรรม 2 งบประมาณที่ผู้ประกอบการ SMEs เสนอขอรบั

งบประมาณสนบัสนุน (ตอ้งระบุอยูใ่นขอ้เสนอโครงการคปูองนวตักรรมฯ) 
รายการทีใ่ชไ้ปของเงนิงบประมาณ แหล่งทีม่าของเงนิทุน รวม 

มลูค่าโครงการ สว่นของผูเ้สนอโครงการ 
(รบัผดิชอบ) 

สนช. 
(คปูองนวตักรรม) 

1. ค่าวสัด-ุอุปกรณ์ ในการด าเนินงาน    
1.1  ค่าก่อสรา้งอาคารและโรงเรอืน 500,000 - 500,000 
1.2  ค่าเครื่องจกัร 450,000 450,000 900,000 
1.3  ค่าถงัปฏกิริยิา 250,000 250,000 500,000 
1.4  ค่าถงัสแตนเลสส าหรบัจดัเกบ็ 100,000 - 100,000 
2. ค่าใชจ้่ายการดา้นวชิาการ    
2.1  ค่าตอบแทนนกัวจิยั - 250,000 250,000 
2.2  ค่าจา้งผูช้่วย 200,000 -  
2.3  ค่าทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพ  250,000  
2.4  ค่าทดสอบความเป็นพษิ  300,000 300,000 
อตัราส่วนเงินโครงการคปูองนวตักรรมฯ 

ของผูเ้สนอโครงการ / สนช. 
1,500,000 

(50%) 
1,500,000 

(50%) 
3,000,000 
(100%) 

 

ตัวอย่างการพิจารณาโครงการคูปองนวัตกรรม 3 งบประมาณที่ผู้ประกอบการ SMEs เสนอขอรบั

งบประมาณสนบัสนุน (ตอ้งระบุอยูใ่นขอ้เสนอโครงการคปูองนวตักรรมฯ) 
รายการทีใ่ชไ้ปของเงนิงบประมาณ แหล่งทีม่าของเงนิทุน รวม 

มลูค่าโครงการ สว่นของผูเ้สนอโครงการ 
(รบัผดิชอบ) 

สนช. 
(คปูองนวตักรรม) 

1. ค่าวสัด-ุอุปกรณ์ ในการด าเนินงาน 
1.1  ค่าเมลด็พนัธ ์ 50,000 - 50,000 
1.2  ค่าเช่าพืน้ทีแ่ปลงทดสอบ 150,000 - 150,000 
1.3  ค่าปจัจยัการผลติ 75,000 - 75,000 
1.4  ค่าปรบัปรุงแปลงปลกู 50,000 - 50,000 
1.5 ค่าจา้งเจา้หน้าทีด่แูล 2 คน 50,000 - 50,000 
2. ค่าใชจ้่ายการดา้นวชิาการ 
2.1  ค่าตอบแทนนกัวจิยั 3 ท่าน - 450,000 450,000 
2.3  ค่าวเิคราะหป์รมิาณสารส าคญั - 400,000 400,000 
2.4  ค่าวเิคราะหส์ารตกคา้ง - 275,000 275,000 
อตัราส่วนเงินโครงการคปูองนวตักรรมฯ 

ของผูเ้สนอโครงการ / สนช. 
375,000 
(25%) 

1,125,000 
(75%) 

1,500,000 
(100%) 
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5. เง่ือนไขการจ่ายคปูอง 

 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีไ่ด้รบัการอนุมตัโิครงการ จะต้องเขา้มาท าสญัญารบัทุนอุดหนุนโครงการ

ตามรปูแบบที ่สนช. ก าหนด 

 2. การจ่ายเงนิคูปองนวตักรรมเพื่อใหก้ารสนับสนุนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  โดยเป็นลกัษณะการเบกิ

ค่าใชจ้่ายจ่ายยอ้นหลงั (reimbursement) ซึง่ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายใน

โครงการคูปองนวตักรรมแต่ละงวดไปก่อนตามแผนงาน แล้ว สนช. จะจ่ายให้เป็นรายงวด (อ้างองิตาม

ระเบยีบคณะกรรมการนวตักรรมแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันาและสนับสนุนโครงการนวตักรรม พ.ศ. 2553 

และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557) ซึง่แบ่งออกเป็น 3 งวด 

 

งวดท่ี จ านวน เง่ือนไข 
1 ร้อยละ  25  ของวง เ งินที่ ได้ ร ับก า ร

สนบัสนุน 
ภายหลงัผูร้บัทุนไดส้่งรายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานรอ้ยละ 25 พรอ้มแนบเอกสาร
ประกอบการเบกิจ่ายตามหลกัเกณฑท์ี ่สนช. 
ก าหนด และแสดงหลกัฐานการมสี่วนรว่มในรปู
ของตวัเงนิงบประมาณ (in-cash matching) 
ส าหรบัพฒันาโครงการนวตักรรมไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 25 ของมลูค่าโครงการทัง้หมด 

2 ร้อยละ  50  ของวง เ งินที่ ได้ ร ับก า ร
สนบัสนุน 

ภายหลงัผูร้บัทุนไดส้่งรายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานรอ้ยละ 50 พรอ้มแนบเอกสาร
ประกอบการเบกิจ่ายตามหลกัเกณฑท์ี ่สนช. 
ก าหนด 

3* ร้อยละ  25  ของวง เ งินที่ ได้ ร ับก า ร
สนบัสนุน 

ภายหลงัผูร้บัทุนไดส้่งรายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานรอ้ยละ 100 พรอ้มแนบเอกสาร
ประกกอบการเบกิจ่ายตามหลกัเกณฑท์ี ่สนช. 
ก าหนด 

 

 * ในการนี้ เฉพาะงวดที ่3 ทาง สนช. จะหกัเงนิประกนัผลงานรอ้ยละ 10 ของวงเงนิที่ได้รบัการ

สนบัสนุน โดยจะจา่ยใหภ้ายหลงัจาก SMEs ไดจ้ดัส่งรายงานสรปุฉบบัสมบรูณ์ให ้สนช. พจิารณาแลว้ 
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3. ส าหรบัผู้ได้รบัการสนับสนุนเพื่อแสวงหานวัตกรรม/เทคโนโลยี ( Innovation Acquisition 

Service: IAS)  สนช. จะจา่ยเงนิสนบัสนุนโครงการโดยแบ่งออกเป็น 2 งวด 

งวดท่ี จ านวน เง่ือนไข 
1 ร้อยละ  50  ของวง เ งินที่ ได้ ร ับก า ร

สนบัสนุน 
ภายหลงัผูร้บัทุนไดส้่งรายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน พรอ้มแนบเอกสารหรอืขอ้ตกลง
หรอืสญัญาว่าจา้งการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้
(Feasibility) ของโครงการ 

2 ร้อยละ  50  ของวง เ งินที่ ได้ ร ับก า ร
สนบัสนุน 

ภายหลงัผูร้บัทุนไดส้่งรายงานสรปุผลการ
วเิคราะหค์วามเป็นไปได้ พรอ้มแนบเอกสาร
ประกอบการเบกิจ่ายตามหลกัเกณฑท์ี ่สนช. 
ก าหนด 

 

 4. คปูองนวตักรรมนี้ ใชไ้ดส้ าหรบั ISP ทีข่ ึน้ทะเบยีนในโครงการคปูองนวตักรรมนี้เท่านัน้ 

 5. คปูองนวตักรรมนี้ ใชไ้ดภ้ายในระยะเวลาตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญารบัทุนอุดหนุนโครงการเท่านัน้ 

 6. คปูองนวตักรรมนี้ ไมส่ามารถน ามาแลกหรอืเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ 

 7. อ านาจในการพจิารณาเบกิจา่ยเงนิคูปองนวตักรรมแต่ละงวด เป็นสทิธขิอง สนช. แต่เพยีงฝ่าย

เดยีวและใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด  

 

7. การก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพตามวตัถุประสงค์โครงการคูปองนวตักรรม 

สนช. จะจดัตัง้คณะท างานก ากบัและตดิตามผลการด าเนินงานโครงการคปูองนวตักรรม ซึง่ประกอบดว้ย

ผูแ้ทนจาก สนช. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จ านวนไมเ่กนิ 7 

คน โดยผูแ้ทน สนช. เป็นประธานคณะท างาน  

 โดย สนช. จะมอบหมายหน่วยงานอสิระภายนอกทีเ่ป็นกลางท าการประเมนิผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมอกีครัง้ เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการด าเนินโครงการคปูองนวตักรรมฯ  
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8. Overview ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการคปูองนวตักรรม 

 
1. ผูป้ระกอบการ SME ยืน่ขอ้เสนอโครงการ 
คปูองนวตักรรมผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ท (online) 
 
 
2. ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลู โดยหน่วยพฒันา 
นวตักรรม (Innovation Development Center: iDC) 
 
3. คณะท างานพจิารณากลัน่กรองความเป็นไปไดโ้ครงการ 
คปูองนวตักรรม (คณะท างานรว่ม) พจิารณาและกลัน่กรอง 
โครงการคปูองนวตักรรมของผูป้ระกอบการ 
 
 
4. น าเสนอคณะอนุกรรมการพจิารณาและกลัน่กรองโครงการ 
นวตักรรมเพื่อทราบ (กรณขีอรบัการสนบัสนุนมากกว่า 1.5 ลา้นบาท 
ตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการพจิารณาและกลัน่กรอง 
โครงการนวตักรรม) 
 
5. iDC แจง้รายชื่อผูผ้่านการพจิารณา และนดัหมายเขา้มาท า 
สญัญารบัทุนสนบัสนุนโครงการคปูองนวตักรรมตามรปูแบบ 
ที ่สนช. ก าหนด 
 
6. iDC ตดิตามการด าเนินงาน ประสานงานเอกสารการเบกิจ่าย 
ส่งรายการเบกิจา่ยให ้สนช. พจิารณาตามระเบยีบของ สนช. 
 
7. iDC ตดิตามเอกสารรายงานสรปุฉบบัสมบรูณ์ และประเมนิผล 
โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 
8. สนช. ด าเนินการว่าจา้งหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมนิผลกระทบ 
จากการด าเนินโครงการคูปองนวตักรรมในภาพรวม 

 

 

 

7 วันท ำกำร 

ปรบัปรุง 

7-14 วันท ำกำร 

ไม่ผ่าน 

7 วนัท าการ 

7 วนัท าการ แต่ไม่เกนิ 3 เดอืน 
(ตามระเบยีบ สนช.) 

1-2 ปี 

ประเมนิผลกระทบในภาพรวม 

ผูป้ระกอบการ SME ยื่นโครงการ 
(ชื่อผูป้ระกอบการ + ISP) 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู

โครงการ 

ผ่าน 

คณะอนุกรรมการพจิารณา
และกลัน่กรองโครงการ
นวตักรรม (สนช.) 

แจง้รายชื่อ และเขา้มาท าสญัญา 

ด าเนินโครงการคปูองนวตักรรม 

ปิดโครงการคปูองนวตักรรม 

ไม่ครบ 

พจิารณาและกลัน่กรองโครงการ ประชุมพจิารณา
โครงการ 1 ครัง้/

เดอืน 
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9. สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

ผูป้ระสานงาน สถาบนัวจิยัพฒันาและนวตักรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 

 คณุสมสดุา บวัข า  

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการสถาบนัวจิยัพฒันาและนวตักรรมเพื่ออุตสาหกรรม 

โทรศพัท ์0-2-345-1241 

E-mail: somsudab@off.fti.or.th ; bsomsuda@gmail.com 

 

คณุอินทรพิทกัษ์ เจริญรตัน์ 

ต าแหน่ง เจา้หน้าทีว่ชิาการ 

โทรศพัท ์0-2-345-1236 

E-mail: intarapitakc@off.fti.or.th ; talent.fti@gmail.com 

 

คณุจิราวรรณ เดียขนุทด 

ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

โทรศพัท ์0-2-345-1238 

E-mail: jirawand@off.fti.or.th ; rdi.fti@gmail.com 
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