หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
(Science Technology and Innovation Coupon for OTOP Upgrade)
ภายใต้โครงการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation for OTOP Upgrade)
คู ป องวิ ท ย์ เ พื่ อ โอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารวิ จั ย และ
พัฒ นานวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์ พัฒ นาและออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ พัฒ นาและออกแบบกระบวนการผลิ ต พัฒ นา
ระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาวัตถุดิบต้นน้าแก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up กลุ่ม
Existing และกลุ่ ม Growth ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (Science Technology and
Innovation : STI) โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up หมายถึง ประชาชนทั่วไป วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่ ยัง
ไม่ ขึนทะเบี ย น OTOP ที่ ต้อ งการน้ าวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม ไปใช้ ในการสร้างและพั ฒ นา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่
ผู้ประกอบการกลุ่ม Existing หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP
ทีต่ ้องการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการกลุ่ม Growth หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที่มีการ
ผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น /ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
OTOP ที่ต้องการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถแข่งขันทางการตลาดทังในประเทศและต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์ของคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาขีด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการ OTOP วิส าหกิ จชุ ม ชน โดยการน้ า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณ ฑ์ พัฒ นาและออกแบบกระบวนการผลิ ต พัฒ นาระบบมาตรฐาน พัฒ นาและออกแบบเครื่องจักร
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ
โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth
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2. รูปแบบการให้คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
2.1 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
2.2 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.3 พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
2.4 พัฒนาระบบมาตรฐาน
2.5 พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
2.6 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้า
3. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
กลุ่ม Start Up
1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
2. เป็นวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียน
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตาม
กฎหมายส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. สหกรณ์ ที่จดทะเบียน ไว้กับกรม
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
4. มี ค วามพร้ อ มในการมี ส่ ว นร่ ว ม
พัฒนาคูปอง OTOP

กลุ่ม Existing
1. เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ห รื อ ผู้ ป ระกอบ การ
OTOP ที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิต/
ผู้ ป ระกอบการ OTOP กั บ กรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมพัฒนา
คูปอง OTOP

กลุ่ม Growth
1. เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ห รื อ ผู้ ป ระกอบ กา ร
OTOP ที่ได้มีการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/
ผู้ ป ระกอบการ OTOP กั บ กรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ยกเว้น สมาคม มูลนิธิ) และมี
คนไทยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ต่้ ากว่ า ร้อ ยละ
51 แ ละมี ทุ น จด ท ะเบี ยน ไม่ เกิ น
1,000,000 บาท
3. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมพัฒนา
คูปอง OTOP

4. ลักษณะของโครงการที่จะได้รับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
โครงการที่จะได้รับคูปองฯ จะต้องมีลักษณะ ดังนี
4.1 เป็ น โครงการที่ มีก ารใช้วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามายกระดั บและพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP
4.2 มีการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 มุ่งเน้นการน้าวัตถุดิบในพืนที่มาใช้ในกระบวนการผลิต
4.4 ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน
4.5 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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4.6 ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4.7 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับ ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต
4.8 ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นค้า
ขอรับคูปองฯ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้าซ้อนกัน
4.9 การพิ จ ารณาโครงการที่ จ ะได้ รั บ คู ป องฯให้ เป็ น ไปตามดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการและ/หรื อ
หน่วยงานที่จะเป็นผู้พิจารณา และผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด
5. การยื่นขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
ผู้ขอรับคูปอง จะต้องกรอกใบสมัครขอรับคูปอง พร้อมแนบเอกสารประกอบต่าง ๆ ดังนี
5.1 ใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
5.2 กรณีบุคคลธรรมดา
- ส้าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง
5.3 กรณี OTOP
- หนั งสื อรับ รองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP รับรองโดยส้านักงานพัฒ นาชุมชน
อ้าเภอ
- ส้ าเนาบั ตรประชาชน ของผู้ มีอ้านาจท้าการแทนผู้ประกอบการ OTOP พร้อมลงนามรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง
5.4 กรณีวิสาหกิจชุมชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
- ส้าเนาใบต่ออายุการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร
- ส้าเนาบัตรประชาชนของประธานวิสาหกิจชุมชนผู้มีอ้านาจท้าการแทนวิสาหกิจชุมชน พร้อม
ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง
5.5 กรณีนิติบุคคล
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รับรอง
มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการจัดตังเป็นนิติบุคคลขึนตามกฎหมายอื่นๆ เช่น
สหกรณ์การเกษตร
- ส้าเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอ้านาจท้าการแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง
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5.6 สามารถยื่น ใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ได้ที่ STI Solution center ผ่านหน่ว ยงานต่างๆ ได้ที่
หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี
- ส้านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.)
ที่อยู่ ส้านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 1313
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่อยู่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต้าบลคลองห้า อ้าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-9300 , 0-2577-9440-2
โทรสาร 0-2577-9531
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ที่อยู่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201-7336 , 0-2201-7056
โทรสาร 0-2201-7055 , 0-2201-7102
- ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่อยู่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต้าบลคลองหนึ่ง
อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-117-6474
โทรสาร 02-117-6498
- ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ที่อยู่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2017-5555
โทรสาร 0-2017-5566
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.
ที่อยู่ ส้านักงานบางเขน อาคาร 9 ชัน 3 เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2401-9889 ต่อ 5918, 5991
โทรสาร 0-2579-0220
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6. เกณฑ์การสนับสนุนของคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) มีดังนี้
จานวนการจ้างงานในระบบ
ทั้งพนักงานแบบเต็มเวลา
และพนักงานชั่วคราว
(คน)

สัดส่วนการสนับสนุนระหว่าง คูปองฯ : ผปก.
(ร้อยละ)

วงเงินสนับสนุน
(บาท/ปี)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

1-5

300,000

70:30

60: 40

50: 50

6-10

400,000

60:40

50: 50

40: 60

11-50

500,000

50:50

40: 60

30: 70

หมายเหตุ :
1. คูปองฯ เป็นการให้บริการวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่สามารถน้ามาแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2. จ้านวนเงินที่สนับสนุนเป็นมูลค่าในการให้สิทธิ์รับบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 วงเงินคูปองฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จ้านวน 200,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
จ้านวน 150,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
จ้านวน 150,000 บาท
- พัฒนาระบบมาตรฐาน
จ้านวน 150,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
จ้านวน 150,000 บาท
- พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้า
จ้านวน 200,000 บาท
2.2 สัดส่ วนการมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาของผู้ ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบ
ต่างๆ ดังนี
- เงิน (ค่าจ้าง/ค่าบริการ ทางด้าน วทน.)
- วัตถุดิบและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ในการด้าเนินโครงการ
- เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
3. ผู้ที่ได้รับคูปองฯ ไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับคูปองได้อีกจนกว่าโครงการที่ได้รับคูปองฯ ไปแล้วจะด้าเนินการ
เสร็จสิน
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7. การพิจารณาอนุมัติให้โครงการที่ขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ของรับคูปองฯ มีเงื่อนไข ดังนี
7.1 มีแนวความคิดทางด้านนวัตกรรมอย่างเด่นชัด
7.2 มีความเป็นไปได้ทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยี รวมทังโอกาสทางการตลาด
7.3 งบประมาณแผนงานและกิจกรรมที่เสนอมาต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับการด้าเนินโครงการ
7.4 การพิ จ ารณาอนุ มัติ โครงการให้ เป็ น ไปตามดุล พิ นิ จของคณะกรรมการ หรือ หน่ ว ยงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย และผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สินสุด
8. ระยะเวลาโครงการทีข่ อรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
ไม่เกิน 36 เดือน แต่ทังนี คูปองฯ จะเป็นการด้าเนินงานปีต่อปี หรือตามผลของการด้าเนินงาน
9. การยกเลิกคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และหน่ วยงานที่ ร่ว มด้าเนินการ มีสิ ท ธิที่จะยกเลิกการ
สนับสนุนผ่านคูปองฯ หากพบว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับคูปองไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนด หรือท้าผิด
ต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือกระท้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น
10. รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ
ประกอบด้วยเนือหาดังต่อไปนี
10.1 หน้าปก ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ (ไทย/อังกฤษ)
- ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนที่จะรับข้อเสนอโครงการ/ที่ตัง/โทรศัพท์/โทรสาร
- ระยะเวลาของโครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ)
- งบประมาณโครงการ
10.2 ปัญ หาและข้อมูลเบื้องต้น ชีแจงปัญหาและข้อมูลเบืองต้นของผู้ ขอรับการสนับสนุน ที่มี
ความจ้าเป็นและต้องการการปรับปรุงแก้ไขโดยที่ปรึกษาเทคโนโลยีหรือพี่เลียงธุรกิจ
10.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ระบุให้ชัดเจนว่าจะน้าไปแก้ปัญหาอะไร หรือ
เป้าหมายที่ต้องการในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยควรจะระบุเป็น
ปริมาณหรือตัวเลขด้วย
10.4 ขอบเขตและแผนการดาเนินงาน เป็นส่วนที่ส้าคัญซึ่งจะต้องระบุถึง
- ขอบข่ายและวิธีการปฏิบัติงาน เช่น วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์
และตรวจสอบคุณ ภาพ การศึ กษาทดลอง การปรับปรุงกระบวนการผลิ ต และการ
ฝึกอบรมพนักงานทางวิชาการ เป็นต้น
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- ตารางเวลาแผนการปฏิ บั ติ งานและของที่ ป รึก ษาเทคโนโลยีห รือ พี่ เลี ยงธุรกิ จ ตาม
ขอบข่ายของกิจกรรมที่ระบุ
10.5 อุปกรณ์ ห รือสิ่งอานวยความสะดวก ระบุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ ซึ่งที่ ปรึกษา
เทคโนโลยีหรือพี่เลียงธุรกิจ มีความจ้าเป็นที่ต้องใช้ และต้องการให้ ผู้ขอรับการสนับสนุน
จัดเตรียมไว้ให้ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน
10.6 รายละเอียดการประเมินค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
- ค่าตอบแทน
- ค่าจ้าง
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
10.7 คณะผู้เชี่ยวชาญ แสดงรายชื่อที่ปรึกษาเทคโนโลยีหรือพี่เลียงธุรกิจและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน
โดยแจ้งชื่อ ต้าแหน่ง ที่ท้างาน โทรศัพท์ โทรสาร email และความช้านาญของทุกท่าน
พร้อมทังแนบประวัติการท้างานของแต่ละท่านด้วย
10.8 เอกสารหรือกรณีอ้างอิง (ถ้ามี)
11. รูปแบบรายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
ประกอบด้วย
11.1 หน้าปก (เหมือนในรูปแบบข้อเสนอโครงการ) ข้อ 10.1
11.2 บทสรุปผู้บริหาร
11.3 ความเป็นมาของโครงการ
11.4 วัตถุประสงค์
11.5 ผลผลิตของโครงการ
11.6 ขันตอนการด้าเนินงาน
11.7 สรุปผลการด้าเนินงานก่อนหลัง
11.8 ข้อเสนอแนะ
11.9 รายชื่อคณะท้างานและผู้ประสานงานโครงการ
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