คูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ดาเนินโครงการนาร่อง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ดาเนินโครงการให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสังคม ให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า
ในรูปแบบกลไกของคูปอง วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยโครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องเกิดจากความ
ร่วมมือของ SMEs และ ผู้ให้บริการนวัตกรรม (Innovation Service Provider: ISP)
ขั้นตอนการขอทุน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม











เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กาหนดตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้
หลักเกณฑ์การกาหนดจากมูลค่าชัน้ สูงของสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ จานวนการจ้างงานของวิสาหกิจนั้นๆ ดังตาราง
นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ เอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุน
ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณา
โครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จา่ ยที่ไม่ซ้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอ รับการสนับสนุน
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความสามารถในการดาเนินพัฒนานวัตกรรมตามข้อเสนอ โครงการนวัตกรรมให้แล้วเสร็จ
ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และต้องมีส่วนร่วมในรูปของตัวเงิน งบประมาณ (in-cash matching) สาหรับพัฒนา
โครงการนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด ภายหลังได้รับการพิจารณาจากสานักงานและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ราย จะสามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 2 โครงการ
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญาอันอาจมีผลต่อความสามารถในการ
ดาเนินงานให้สาเร็จตาม ข้อผูกพันของโครงการนวัตกรรม



หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมนี้ว่ามีการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใด ก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รบั ผิดชอบทั้ง
ทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ให้บริการนวัตกรรม (Innovation Service Provider: ISP)













เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ จากองค์กรรัฐหรือเอกชนที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านอย่างน้อย 1 ใน 2 ด้าน ของสาขาดังต่อไปนี้
ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมเกษตร เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง วิศรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเวช
วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมทรัพยากรน้า วิศวกรรมดินและน้า วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมขนถ่าน
วัสดุ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเคมี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ด้านบริหารจัดการ เช่น เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการบัญชี การบริหารองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องมีประสบการณ์การทางานในสาขา ที่สมัครไม่น้อยกว่า 3 ปี
ในกรณีผู้ให้บริการนวัตกรรมอยู่ในองค์กรเอกชนและขาดคุณสมบัตดิ า้ นการศึกษา จะต้อง แสดงประสบการณ์การ
ทางานในสาขาที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมมีหนังสือ รับรองคุณสมบัติที่ลงนามรับรองจากผู้มีอานาจใน
องค์กรนั้นๆให้การอนุมตั ิเข้าร่วมโครงการฯ
มีผลงานและสามารถแสดงผลงานที่ตรงกับลักษณะงานของสาขาที่ขอขึ้นทะเบียนใน โครงการ โดยผลงานนั้นมี
คุณค่าสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา งานที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นงานที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมในโครงการตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อย 9 man-day ต่อโครงการ เป็นต้น

รูปแบบเงินสนับสนุนโครงการ


สนช. จะให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) ในรูปแบบกลไกของ “คูปอง” ค่าใช้จ่ายที่ให้การ
สนับสนุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะแบ่งออกเป็น ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนผู้ให้บริการ
นวัตกรรม (ISP) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นต้น ทั้งนี้
ยกเว้นค่าตอบแทน กรรมการและผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน ค่าจ้าง จะจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
ชั่วคราวตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงและได้รับ มอบหมาย ให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนิน
โครงการคูปองนวัตกรรม โดยไม่รวมถึงลูกจ้าง ที่อยู่ในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ และไม่รวมเงินเดือน
ค่าจ้างของเจ้าของโครงการ และพนักงานประจา ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการคูปองนวัตกรรม ดัง
รายการต่อไปนี้ ค่าวัสดุที่เป็นประเภทสิ้นเปลือง ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายนั้นๆ ค่าวัตถุดิบทางตรง ไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายนั้นๆ ค่าจ้างวิเคราะห์ ทดสอบ ค่ารับรองมาตรฐาน ค่าอนุญาตในการใช้สิทธิ
(license) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (royalty fees) (ถ้ามี) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งต้องผ่านการ
ประเมินมูลค่าจาก สนช. ก่อน โดยสานัก งานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ สนช.









ประเมิน ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ที่กาหนดไว้ตามรายการในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณ ในโครงการคูปอง
นวัตกรรม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า ค่าใช้จ่ายนั้นๆ
สนช. จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมทีไ่ ด้รับ การอนุมัติตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME) จะต้องมีส่วนร่วมร้อยละ 25 ของมูลค่า
งบประมาณโครงการรวมที่ได้รับ การอนุมัติ โดยแบ่งจ่ายคูปองไปตามเงื่อนไขการใช้คูปองนวัตกรรม เว้นแต่ได้รับ
ความเห็น ชอบจาก สนช. เป็นกรณีไป (อ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วย การพัฒนาและ
สนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000.-บาท ต่อหนึ่งโครงการ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
จาก สนช. เป็นกรณีไป
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อแสวงหาน วัตกรรม/เทคโนโลยี (Innovation
Acquisition Service: IAS) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย สนช. จะให้ การสนับสนุนเพื่อจัดทาการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ (Feasibility) โครงการละไม่เกิน 200,000.-บาทก่อน ซึ่งหากประเมินแล้วมีความเป็นไปได้ สนช.
สามารถพิจารณาให้การ สนับสนุนในส่วนของ Technology Matching ซึ่งเป็นค่าอนุญาตในการใช้สทิ ธิ (license)
(ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (royalty fees)
สาหรับกรณีต้องการเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สนช. สามารถพิจารณาให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ
Technology Matching ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินค่าใช้จ่าย ตามจริง ซึ่งจะต้องไม่เกิน 100,000.-บาท
ต่อนิติบุคคล โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่า ที่พักโรงแรมในต่างประเทศไม่เกิน 4 คืน ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร
ระหว่างประเทศชั้นประหยัด ค่าเดินทางในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมคณะไม่เกิน 3 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ลิงค์ : http://coupon.nia.or.th/

