คูมือ
รายละเอียดและหัวขอสําคัญ
ในการจัดทําขอเสนอโครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป
ปงบประมาณ 2561

รูปแบบการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป
ผูขอรับการสนับสนุนฯ ตองจัดทําขอเสนอโครงการเปนรูปเลมรายโครงการ จํานวน1 ชุด พรอมสงไฟลเอกสาร
โดยมีรายละเอียดและหัวขอสําคัญ ดังตอไปนี้
• ปกขอเสนอโครงการ ประกอบดวย
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อโครงการ : ............ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-นามสกุล ผูประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป
ระยะเวลาของโครงการ ........... เดือน
งบประมาณโครงการ........... บาท
ชื่อ ศูนยความเชี่ยวชาญ / หนวยงาน / สถาบันการศึกษา ตนสังกัดของที่ปรึกษาเทคโนโลยี (หัวหนาโครงการ)

• ตารางสรุปขอเสนอโครงการ
ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อผูขอรับการสนับสนุน
ที่อยูและเบอรติดตอผูขอรับ
การสนับสนุน
ชื่อที่ปรึกษาเทคโนโลยี
ชื่อ ศูนยความเชี่ยวชาญ /
หนวยงาน/สถาบันการศึกษา
ชื่อพี่เลี้ยงธุรกิจ
งบประมาณโครงการ
ระยะเวลาโครงการ
ประเภทผูประกอบการ
จํานวนการจางงาน
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาที่
ขอรับการสนับสนุน

□ โครงการใหม

□ โครงการตอเนื่อง

ที่อยู :
เบอรติดตอ :

E-mail :

□
□
□
□

บาท
เดือน
New OTOP
□ Existing
□ Growth
คน
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ํา
□ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
□ พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
□ พัฒนาระบบมาตรฐาน
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คําอธิบายตาราง :
ประเภทโครงการ : ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง โดย
- โครงการใหม คือ โครงการใหมที่เสนอขอในปงบประมาณ 2561
- โครงการตอเนื่อง คือ โครงการที่มีดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ : ควรสื่อใหเห็นถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือผลผลิตที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ
ชื่อผูขอรับการสนับสนุน คือ ชื่อผูประกอบการ /กลุมผูประกอบการ /บริษัทที่ขอรับการสนับสนุนโครงการคูปอง
วิทยเพื่อโอทอป
ที่อยูและเบอรติดตอผูขอรับการสนับสนุน : ใหระบุที่อยู เบอรโทรศัพท และ Email (ถามี) ของผูประกอบการที่
ขอรับการสนับสนุนโครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป โดยเปนที่ตั้งสถานประกอบการที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะเขา
ไปดําเนินโครงการ ไมใชที่อยูตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบานของผูประกอบการ
ชื่อที่ปรึกษาเทคโนโลยี : ใหระบุชื่อนักวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อศูนยความเชี่ยวชาญ /หนวยงาน /สถาบันการศึกษา :
สถาบันการศึกษา ตนสังกัดของที่ปรึกษาเทคโนโลยี

ใหระบุชื่อ ศูนยความเชี่ยวชาญ /หนวยงาน /

ชื่อพี่เลี้ยงธุรกิจ (ถามี ) : ใหระบุชื่อที่ปรึกษา /บริษัทที่รับเปนพี่เลี้ยงที่จะชวยเหลือและใหคําปรึกษา
ผูประกอบการในดานการดําเนินธุรกิจ เชน ความรูดาน การเงิน /บัญชี การจัดการ การจัดจําหนาย การจัดทํา
แผนธุรกิจ การตลาด เปนตน
งบประมาณโครงการ : ใหระบุงบประมาณรวมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน
ระยะเวลาโครงการ : ใหระบุระยะเวลาดําเนินโครงการ จํากัดไมเกิน 12 เดือนตอชวงระยะเวลาของโครงการ
(phase) และ 1 ขอเสนอโครงการ สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนตอเนื่องไดไมเกิน 3 ชวงระยะเวลาของ
โครงการ (phase)
ประเภทผูประกอบการ : ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง โดย
- กลุม New OTOP คือ ผูประกอบการใหมที่ยังไมขึ้นทะเบียนโอทอป
- กลุม Existing คือ ผูประกอบการที่จดทะเบียนโอทอปในปจจุบัน
- กลุม Growth คือ ผูประกอบการที่จดทะเบียนโอทอปและมีสถานะเปนนิติบุคคลอยูแลว หรือมีความตั้งใจที่จะ
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตองการขยายตลาดสงออกไปยังตางประเทศ
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กลุม New OTOP

กลุม Existing

กลุม Growth

1. ประชาชนทั่วไปที่เปนบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทย
2. เปนวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร
ที่จดทะเบียนขอรับการสงเสริมและ
สนับสนุน ตามกฎหมายสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
3. สหกรณ ที่จดทะเบียนไวกับกรม
สงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
4. มีความพรอมในการมีสวนรวม
พัฒนาคูปองวิทยเพื่อ OTOP

1. เปนผูผลิต หรือผูประกอบการ
หรือกลุมผูประกอบการ OTOP ที่ได
มีการจดทะเบียนเปนผูผลิต
/
ผูประกอบการ OTOP กับกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2. มีความพรอมในการมีสวนรวม
พัฒนาคูปองวิทยเพื่อ OTOP

1. เปนผูผลิต หรือผูประกอบการ
หรือกลุมผูประกอบการ OTOP ที่ได
มีการลงทะเบียนเปนผูผลิต
/
ผูประกอบการ OTOP กับกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2. เปนนิติบุคคลตามกฎหมายแพง
และพาณิชย (ยกเวน สมาคม
มูลนิธิ ) และมีคนไทยเปนผูถือหุน
ไมต่ํากวารอยละ 51 และมีทนุ จด
ทะเบียนไมเกิน 1,000,000 บาท
3. มีความพรอมในการมีสวนรวม
พัฒนาคูปองวิทยเพื่อ OTOP

จํานวนการจางงาน : ใหร ะบุจํานวนพนักงานและลูกจางชั่วคราวของสถานประกอบการ /กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ /กลุมผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนหรือคาจางรายวันที่
ตองจายเปนประจํามากกวา 6 เดือน
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาที่ขอรับการสนับสนุน : ใหเลือกรูปแบบการพัฒนาที่สอดคลองกับกิจกรรมการ
ดําเนินโครงการ จากรูปแบบการสนับสนุนทั้งหมด 6 ดาน ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ํา หมายถึง กิจกรรม และกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับ การวิจัยและพัฒนา
เพื่อ ใหไดมาซึ่งวัตถุดิบ /ผลผลิตขั้นตน กอนที่จะสงตอไปยังกระบวนการแปรรูป ขึ้นรูป หรือพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (finished product) โดยครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาใหไดมาซึ่งคุณสมบัติตาง ๆ
ของวัตถุดิบ /ผลผลิตขั้นตน อันพึงประสงค การวิเคราะหหรือ ทดสอบเพื่อการคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ผลิตออกมา มีความถูกตองและไมมีขอบกพรอง ตลอดจนรักษาจุดดี
ของผลิตภัณฑตามที่ผูบริโภคตองการ
2) การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ หมายถึง กิจกรรม และกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับการ วิจัยและพัฒนา
เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑสําเร็จรูป (finished product) ในรูปแบบของ สินคา โดยเนนที่การสรางสรรค
และพัฒนา จากการใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน ผานการนําแนวความคิดใหม
หรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวมาตอยอดหรือผสมผสาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑใหม หรือเปน
การปรับปรุงตอยอดผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นกวาเดิม
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3) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการนําวัสดุตาง ๆมา
พัฒนาเปนภาชนะบรรจุไดอยางเหมาะสมเพื่อใหไดรูปแบบ ความแข็งแรง สัมพันธกับหนาที่ใชสอย และยังคง
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหไมแตกตางจากเดิมหรือยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ ยัง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมการออกแบบตราสินคาในการเพิ่มคุณคา สรางภาพลักษณใหผลิตภัณฑแตกตางจากเดิม
เพื่อชวยสื่อสาร สรางจุดเดน กระตุนใหเกิดประโยชนในทางการคาและการบริโภค ทั้งนี้ ในการขอรับการ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑใหกับผลิตภัณฑที่ไมไดเกิดจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ จากโครงการ
คูปองวิทยฯ ผลิตภัณฑที่นํามาขอรับการพัฒนาจะตองไดรับมาตรฐานที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
แลว (ถามี)
4) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน จากการใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน
เพื่อนําสูผลไปในทางปฏิบัติ ในการแกไขปญหา ปรับปรุงกระบวนการผลิต /ขั้นตอนการทํางาน โดยมี
เปาหมายเพื่อปองกันและลดปญหาการสูญเสีย ของวัตถุดิบ ลดตนทุนการผลิต ลดเวลาการทํางาน เพิ่ม
ปริมาณผลผลิต และยกระดับคุณภาพผลผลิต ใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตองเปนผล ลัพธ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือการติดตั้งเครื่องจักรใหม
5) การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการนําความรู ทักษะ
และทรัพยากรทาง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาออกแบบ และสรางเปน เครื่องมือ /
อุปกรณ หรือเครื่องจักร เพื่อเพิ่ม กําลังการผลิต และประสิทธิภาพการทํางาน สามารถลดตนทุนการทํางาน
ลดเวลาการผลิตและลดแรงงานคน ตอบสนองความคุมคาดานการผลิต
6) การพัฒนาระบบมาตรฐาน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การเตรียมความพรอม ของ สถาน
ประกอบการใหมีคุณสมบัติในการยื่นขอรับมาตรฐาน ผานการ จัดทําขอกําหนดรายการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเกี่ยวกับ การจัดการทางดานคุณภาพและการประกันคุณภาพ ตลอดจนการใหคําแนะนํา
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง /เตรียมความพรอมสถานประกอบการสูระบบมาตรฐาน นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมการวิเคราะหหรือทดสอบประสิทธิภาพวัตถุดิบ /ผลิตภัณฑ และการประเมินความ
ปลอดภัยจากการใชวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ เพื่อจัดทํารายงาน/ขอเสนอแนะตอการพัฒนาวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ
• สภาพปญหาและความตองการของผูประกอบการ
สภาพปญหาและขอมูลพื้นฐานเบื้องตน : ใหชี้แจงปญหา ความจําเปนหรือความตองการเบื้องตน และขอมูล
พื้นฐานเบื้องตนของผูขอรับการสนับสนุน
โจทยความตองการของผูประกอบการ : ใหระบุโจทยความตองการของผูประกอบการที่วัดเปนตัวเลขที่ชัดเจน
หรือวัดผลเปนรูปธรรมได สามารถนําไปผลิตเพื่อใชงานไดจริงกับธุรกิจ หรือนําไปขยายการผลิตในปริมาณมากได เชน
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- พัฒนาวัตถุดิบตนน้ํา........กก.(ตัน)/ไร หรือคุณภาพวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นที่สามารถวัดเปนตัวเลขได เปนตน
- ผลิตภัณฑใหมที่ผลิตได ชั่วโมงละ....ชิ้น/กก. หรือวันละ......ชิ้น/กก. ผลิตภัณฑสามารถอยูไดนานขึ้น ..... วัน
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ ........... เพิ่มรายไดใหกับสถานประ กอบการเพิ่มขึ้น ............
บาทหรือรอยละ เปนตน
- คาใชจายในการผลิตลดลง ........... บาทหรือรอยละ หรือ เวลาในการผลิตลดลง ........... ชั่วโมงหรือรอยละ
หรือจํานวนชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น...........ชิ้นหรือรอยละ หรือจํานวนของเสียจากกระบวนการผลิตที่ลดลง ...........
บาทหรือรอยละ เปนตน
- เครื่องจักรตนแบบที่มีกําลังการผลิต.....กก.(ตัน)/ชม. ที่ผานมาตรฐานอะไรบาง เปนตน
- บรรจุภัณฑที่มีตนทุน ....... บาท/ชิ้น หรือผลิตขั้นต่ํา..... ชิ้น หรือตนทุนบรรจุภัณฑตอชิ้นไมเกินรอยละ .......
ของราคาสินคา บรรจุภัณฑยืดอายุไดนานขึ้น..... วัน เปนตน
- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑอะไรบางโปรดระบุ................ เปนตน
- สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ...........
- เพิ่มรายไดใหกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้นรอยละ............
• วัตถุประสงคโครงการ
ควรระบุใหชัดเจนวาโครงการจะชวยแกปญหาอะไร ชวยพัฒนา หรือปรับปรุงอะไรที่ตอบโจทยความตองการ
ของผูป ระกอบการ
• เปาหมาย/ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ
ควรระบุสิ่งที่จะไดและสงมอบใหกับผูประกอบการเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยตองเปนสิ่งที่ตรงกับโจทยความ
ตองการของผูป ระกอบการ และสามารถวัดเปนตัวเลขที่ชัดเจน หรือวัดผลเปนรูปธรรมได นําไปผลิตเพื่อใชงานไดจริง
กับธุรกิจ หรือนําไปขยายการผลิตในปริมาณมากได เชน

- การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ํา : ผลผลิตที่ได.........กก.(ตัน)/ไร หรือคุณภาพวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นที่สามารถวัด
เปนตัวเลขได เปนตน
- การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑใหมที่ผลิตได ชั่วโมงละ ....ชิ้น หรือวันละ ......ชิ้น ผลิตภัณฑ
สามารถอยูไดนานขึ้น ..... วัน สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ ........... รายไดสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น............ บาทหรือรอยละ เปนตน
- การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ : บรรจุภัณฑที่มีตนทุน ....... บาท/ชิ้น หรือผลิตขั้นต่ํา ..... ชิ้น หรือ
ตนทุนบรรจุภัณฑตอชิ้นไมเกินรอยละ...... ของราคาสินคา บรรจุภัณฑยืดอายุไดนานขึ้น.... วัน เปนตน
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- การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต : คาใชจายในการผลิตลดลง...........บาทหรือรอยละ หรือ เวลาใน
การผลิตลดลง...........ชั่วโมงหรือรอยละ หรือจํานวนชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น ...........ชิ้นหรือรอยละ หรือจํานวนของ
เสียจากกระบวนการผลิตที่ลดลง...........บาทหรือรอยละ เปนตน
- การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร :
เครื่องจักรตนแบบที่มีกําลังการผลิต ..... กก.( ตัน )/ชม .
คาใชจายในการผลิตลดลง...........บาทหรือรอยละ หรือ เวลาในการผลิตลดลง...........ชั่วโมงหรือรอยละ หรือ
รายไดสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ............ บาทหรือรอยละ หรือจํานวนแรงงานที่ลดลง......คนหรือรอยละ
เปนตน
- การพัฒนาระบบมาตรฐาน : การเตรียมความพรอมสถานประกอบการใหมีคุณสมบัติ ในการยื่นขอรับ
มาตรฐานอะไรบางโปรดระบุ................ รายงานหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง /เตรียมความพรอมสถาน
ประกอบการสูระบบมาตรฐาน ........... รายงาน /ขอเสนอแนะ รายงานผลการวิเคราะหหรื อทดสอบ
ประสิทธิภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ และการประเมินความปลอดภัยจากการใชวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ เปนตน
• ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ใหประมาณการผลลัพธทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอ
กิจการ ภายหลังจากโครงการสิ้นสุด เปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นโดยตรงจากโครงการที่สงผลตอสถานประกอบการและ สามารถวัดผลเปนตัวเลขที่ชัดเจน หรือ
วัดผลเปนรูปธรรมได เชน
- รายไดกจิ การเพิ่มขึ้นรอยละ...... หรือรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น........บาท/เดือน
- ตนทุนการผลิตของกิจการลดลงรอยละ...... หรือคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนลดลง........บาท/เดือน
- จํานวนการจางงานเพิ่มขึ้น/ลดลง......คน
- เกิดการลงทุนในเครื่องจักร/อุปกรณ.......บาท
• ระยะเวลาของโครงการ
.......................... เดือน นับจากวันที่ผูวา การสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทยลงนาม
ในบันทึกขอตกลงหรืออนุมัติดําเนินโครงการ
ทั้งนี้ ระยะเวลาโครงการ ที่ขอรับ การสนับสนุนจาก คูปองวิทยเพื่อโอทอป จํากัดไมเกิน 12 เดือนตอชวง
ระยะเวลาของโครงการ (phase) โดย 1 ขอเสนอโครงการ สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนตอเนื่องไดไมเกิ น 3 ชวง
ระยะเวลาของโครงการ (phase) หรือ ไมเกิน 36 เดือน โดยจะเปนการดําเนินงานปตอป หรือตามผลของการ
ดําเนินงาน
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• งบประมาณโครงการ
ใหระบุงบประมาณรวมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน และงบประมาณรวม
พัฒนาที่จะเสนอรับการสนับสนุน โดยมีรูปแบบการพัฒนาและวงเงินสนับสนุน 6 ดาน ดังนี้
- พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ํา
จํานวน 200,000 บาท
- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
จํานวน 200,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
จํานวน 100,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
จํานวน 150,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
จํานวน 150,000 บาท
- พัฒนาระบบมาตรฐาน
จํานวน 150,000 บาท

แยกตามรูปแบบการ

การประมาณการคาใชจายโครงการควรพิจารณาถึงรูปแบบการพัฒนาที่จะเสนอรับการสนับสนุน วงเงิน
สนับสนุนในแตละดาน และควรตรวจสอบจํานวนการจางงานของสถานประกอบการ รวมถึงลักษณะกิจการของผู
ขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอสัดสวนการใหการสนับสนุน ดังแสดงในตารางดังนี้
จํานวนการจางงาน
ในระบบ ทัง้ พนักงาน
แบบเต็มเวลาและ
พนักงานชัว่ คราว
(คน)
1-5

วงเงินสนับสนุน
(บาท/ป)

สัดสวนการสนับสนุนระหวาง วว. : ผปก.
(รอยละ)
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

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

ตัวอยาง : งบประมาณโครงการ 430,000 บาท แบงเปน
ระยะที่ 1 งบประมาณรวม 280,000 บาท สัดสวนการใหการสนับสนุน วว . : ผูประกอบการ .......... (ตาม
หลักเกณฑการสนับสนุนของโครงการ)
- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
จํานวน 180,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
จํานวน 100,000 บาท
ระยะที่ 2 งบประมาณรวม 150,000 บาท สัดสวนการใหการสนับสนุน วว . : ผูประกอบการ .......... (ตาม
หลักเกณฑการสนับสนุนของโครงการ)
- พัฒนาระบบมาตรฐาน
จํานวน 150,000 บาท
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กรณีที่ปรึกษาฯ ที่เสนอขอเสนอโครงการสังกัดหนวยงานอื่นที่ไมใช วว.
ใหระบุคาบริหารโครงการ (overhead) ตามอัตราที่หนวยงานของที่ปรึกษากําหนด (สูงสุดไมเกินรอยละ 10)
โดยใหคํานวณคาบริหารโครงการจากงบประมาณสนับสนุนในสวนของ วว . และบวกเพิ่มเติม จากงบประมาณรวมของ
โครงการ
ตัวอยาง : งบประมาณรวมของโครงการ 299,600 บาท แบงเปน
1. งบประมาณคาใชจายโครงการ 280,000 บาท สัดสวนการใหการสนับสนุน วว . : ผูประกอบการ ..........
(ตามหลักเกณฑการสนับสนุนของโครงการ)
- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
จํานวน 180,000 บาท
- พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
จํานวน 100,000 บาท
2. คาบริหารโครงการ (overhead) รอยละ......... (เชน คาบริหารโครงการรอยละ 10 และสัดสวนการให
การสนับสนุน วว.: ผูประกอบการ = 70:30) คิดเปนเงิน 280,000 x 70% x 10% = 19,600 บาท
• ขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินงาน
เปนสวนที่สําคัญที่จะตองระบุถึงขอบเขตของโครงการและวิธีการดําเนินงานที่จะชวยใหงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการตั้งแตเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ และควรตอบโจทยความตองการของผูประกอบการดวย
โดยขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ ควรคํานึงถึงมีดังนี้
- กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ขอรับ การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ํา ตองสามารถระบุสิ่งที่
จะไดรับจากการพัฒนาที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน และใหมีกิจกรรมการถายทอด เทคโนโลยี ที่สามารถใช
งานไดจริงกับสถานประกอบการ
- กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ ตองสามารถระบุสิ่งที่จะ
ไดรับจากการพัฒนาที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน และใหมีกิจกรรมการถายทอด เทคโนโลยี ที่สามารถใช
งานไดจริงกับสถานประกอบการ โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการทดสอบความพึงพอใจหรือการยอมรับ ของ
ผูบริโภคดวย เพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
รวมทัง้ การผลิตตนแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อการทดลองตลาดในจํานวนที่เหมาะสม
- กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ ตองสามารถระบุสิ่ง
ที่จะไดรับจากการพัฒนาที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน และสามารถใชงานไดจริงกับสถานประกอบการ
ตนทุนบรรจุภัณฑตอชิ้นไมควรเกินกวารอยละ 20 ของราคาสินคา ควรมีขอเสนอบรรจุภัณฑตนแบบ
หลากหลายรูปแบบอยางนอย 3 แบบที่แตกตางกันทั้งตนทุนและวัสดุ ที่ใช เพื่อเปนทางเลือกให
ผูประกอบการไดตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑที่สอดคลองกับความตองการ นอกจากนี้ ใหครอบคลุมถึงการ
ผลิตตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการทดลองตลาดในจํานวนที่เหมาะสม และใหครอบคลุมถึงกิจกรรมการ
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-

-

-

-

-

ทดสอบความพอใจ หรือการยอมรับ ของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑที่ออกแบบดวย
เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ขอรับ การสนับสนุน การออกแบบกระบวนการผลิต ตองสามารถระบุการ
ดําเนินงานและประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถวัดไดอยางชั ดเจน โดยยังคง
รักษาคุณภาพการผลิตหรือ ผลิตภัณฑ ใหไมแตกตางจากเดิมหรือ ยกระดับให ดีขึ้น กวาเดิม ทั้งนี้ ตองเปน
ผลประโยชนที่ไมไดเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือการติดตั้งเครื่องจักรใหม
กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ขอรับ การสนับสนุน การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร ตองระบุกําลังการ
ผลิตที่สามารถผลิตไดและใหมีกิจกรรมการถายทอด /ปรับแตงเครื่องจักร รวมถึงการทดสอบเครื่องให
สามารถใชงานไดจริงกับสถานประกอบการ
กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ขอรับ การ สนับสนุน การพัฒนาระบบมาตรฐาน ตองสามารถระบุการ
ดําเนินง านและประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาระบบมาตรฐานที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน โดย
ขั้นตอนการดําเนินงานจะเปนการเตรียมความพรอมสถานประกอบการใหมีคุณสมบัติ ในการยื่นขอรับ
มาตรฐาน ตลอดจนการจัดทํา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง /เตรียมความพรอมสถานประกอบการสูระบบ
มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมการวิเคราะหหรือทดสอบประสิทธิภาพวัตถุดิบ /ผลิตภัณฑ
และการประเมินความปลอดภัยจากการใชวัตถุดิบ /ผลิตภัณฑ เพื่อจัดทํารายงาน /ขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ
กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ ขอรับ การสนับสนุน 2 ดานพรอมกัน เชน การออกแบบเครื่องจักร และ
ออกแบบกระบวนการผลิต ตองสามารถระบุ วิธีการดําเนินงาน สิ่งที่สงมอบ และผลประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากทั้ง 2 กิจกรรม แยกออกจากกันอยางชัดเจน โดยการพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรตองระบุ
กําลังการผลิตที่สามารถผลิตไดและใหมีกิจกรรมการถาย ทอด/ปรับแตงเครื่องจักรใหสามารถใชงานไดจริง
กับสถานประกอบการ สวนการออกแบบกระบวนการผลิตตองระบุการดําเนินงานและประโยชนที่จะไดรับ
จากการพัฒนากระบวนการผลิตของสถานประกอบการที่ ไม เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องจักรหรือการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตเพื่อใหสอดคลองกับการใชงานของเครื่องจักรที่
พัฒนาขึ้น
กําหนดใหขอเสนอโครงการที่ ขอรับ การสนับสนุน 2 ดานพรอมกัน เชน การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
และออกแบบกระบวนการผลิต ตองสามารถระบุวิธีการดําเนินงาน สิ่งที่สงมอบ และผลประโยชนที่คาดวา
จะไดรับจากทั้ง 2 กิจกรรม แยกออกจากกันอยางชัดเจน โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑตองสามารถ
ระบุสิ่งที่จะไดรับจากการพัฒนาที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน และใหมีกิจกรรมการถายทอด เทคโนโลยีที่ได
ใหสามารถใชงานไดจริงกับสถานประกอบการ สวนการออกแบบกระบวนการผลิตตองระบุการดําเนินงาน
และประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนากระบวนการผลิตของสถานประกอบการที่ไมไดเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมขางตน
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• อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหระบุเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ซึ่งที่ปรึกษาเทคโนโลยีมีความจํา เปนที่ตองใชและตองการใหผูขอรับ
การสนับสนุนจัดเตรียมไวใหกอนการเขาปฏิบัติงาน
• แผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณ
ควรระบุกิจกรรมในการดําเนินงานที่สําคัญที่จะทําใหโครงการบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึง
น้ําหนักความสําคัญในแตละกิจกรรมโดยระบุเปนรอยละ และใหประมาณการงบประมาณที่คาดวาจะใชรายไตรมาส
นอกจากนี้ ในการกําหนดแผนงานและแผนเงินใหครอบคลุมถึงระยะเวลาและงบประมาณสําหรับการทดสอบ
ภาคสนาม (field test) ในการนําผลผลิต /ผลงานที่ไดจากโครงการวิจัยไปปรับใชกับ การผลิต จริง จนกวาจะตรงกับ
โจทยความตองการและเปนที่พอใจของผูประกอบการดวย
ทั้งนี้ หากขอเสนอโครงการเปนโครงการระยะยาว ที่ตองใชเวลาดําเนินการ มากกวา 1 ระยะ (ไมเกิน 12
เดือน) ใหแยกแผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณเปนระยะๆ ดังแสดงในตาราง
ระยะที่ 1
กิจกรรม

น้ําหนัก
กิจกรรม 1

2

3

4

5

เดือน
6 7 8

9

10

11

12

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1
2. ชื่อกิจกรรมที่ 2
3. การทดสอบภาคสนาม (field test)
ในการนําผลผลิตที่ไดจากโครงการไป
ปรับใชกับการผลิตจริง
รวม
ประมาณการคาใชจายรายไตรมาส
(บาท)

100
Q1

Q2

Q3

Q4

ระยะที่ 2
กิจกรรม

น้ําหนัก เดือน
กิจกรรม 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1
2. ชือ่ กิจกรรมที่ 2
11

12

3. การทดสอบภาคสนาม (field test)
ในการนําผลผลิตที่ไดจากโครงการไป
ปรับใชกับการผลิตจริง
รวม
100
ประมาณการคาใชจายรายไตรมาส
(บาท)

Q1

Q2

Q3

Q4

ระยะที่ 3
กิจกรรม

น้ําหนัก เดือน
กิจกรรม 1 2

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1
2. ชือ่ กิจกรรมที่ 2
3. การทดสอบภาคสนาม (field test)
ในการนําผลผลิตที่ไดจากโครงการไป
ปรับใชกับการผลิตจริง
รวม
100
ประมาณการคาใชจายรายไตรมาส
(บาท)

Q1

3

4

Q2

5

6

7

Q3

8

9

10

11

Q4

• รายละเอียดประมาณการคาใชจายโครงการ
ใหแจกแจงรายละเอียดการประมาณการคาใชจายโครงการตามหมวดการใชจาย และแยกส
วนระหวาง
งบประมาณ สนับสนุน จากโครงการ กับ งบประมาณ สนับสนุน จากผูประกอบการ (ตามหลักเกณฑการสนับสนุนของ
โครงการ) ที่สอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินงานและ แผนการดําเนินงานโครงการ โดยหมวดการใชจายแบงเปน 4
หมวด ประกอบดวย
1) หมวดคาใชสอย
2) หมวดคาวัสดุ
3) หมวดคาจาง/คาตอบแทน
4) หมวดคาเดินทาง
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การประมาณการคาใชจายโครงการควรพิจารณาถึงรูปแบบ การพัฒนาที่จะเสนอรับการสนับสนุน วงเงิน
สนับสนุนในแตละดาน และควรตรวจสอบจํานวนการจางงานของสถานประกอบการ รวมถึงลักษณะกิจการของ
ผูประกอบการ ซึ่งจะมีผลตอสัดสวนการใหการสนับสนุน โดยวงเงินสนับสนุนการพัฒนามี 6 ดาน ดังนี้
-

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ํา
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
พัฒนาระบบมาตรฐาน

จํานวน 200,000 บาท
จํานวน 200,000 บาท
จํานวน 100,000 บาท
จํานวน 150,000 บาท
จํานวน 150,000 บาท
จํานวน 150,000 บาท

การประมาณการคาใชจายโครงการตองแสดงในรูปแบบตารางดังตอไปนี้
รายการ

จํานวนเงิน
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
จํานวนเงินรวมสวน วว.
ก. หมวดคาใชสอย
จํานวนรวมหมวด ก
- คาใชจายที่ 1
จํานวนเงินคาใชจาย 1
- คาใชจายที่ 2
จํานวนเงินคาใชจาย 2
ข. หมวดคาวัสดุ
จํานวนรวมหมวด ข
- คาใชจายที่ 1
จํานวนเงินคาใชจาย 1
- คาใชจายที่ 2
จํานวนเงินคาใชจาย 2
ค. หมวดคาจาง /คาตอบแทน (ไมเกินรอยละ 25 ของงบประมาณสนับสนุนจาก จํานวนรวมหมวด ค
วว.)
- คาใชจายที่ 1
จํานวนเงินคาใชจาย 1
- คาใชจายที่ 2
จํานวนเงินคาใชจาย 2
ง. หมวดคาเดินทาง (ไมเกินรอยละ 50 และ 35 ขึ้นอยูกับระยะทาง) *
จํานวนรวมหมวด ง
- คาเดินทาง .... คน ทัง้ หมด .... ครั้ง คิดเปนคาใชจาย ....บาท/คน/ครั้ง (ให จํานวนเงินคาใชจาย 1
แจกแจงรายการคาใชจายทั้งหมด เชน คาพา หนะเดินทาง คาเชารถ คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน)
- คาใชจายที่ 2

จํานวนเงินคาใชจาย 2
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งบประมาณสนับสนุนจากผูประกอบการ
- คาใชจายที่ 1
- คาใชจายที่ 2

จํานวนเงินรวมสวน
ผูประกอบการ
จํานวนเงินคาใชจาย 1
จํานวนเงินคาใชจาย 2

หมายเหตุ : การพิจารณางบประมาณคาใชจาย จะไมสนับสนุนในเรื่องดังตอไปนี้
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารและโรงเรือน
- คาใชจายในการศึกษาดูงาน
- คาใชจายในกิจกรรมที่เกี่ยวของทางดานการตลาดและการประชาสัมพันธ

-

-

-

-

-

กรณีที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่เสนอขอเสนอโครงการสังกัด วว.
ในการคิดคาใชจายใหประมาณการจํานวนคนและจํานวนครั้งที่จะลงพื้นที่ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุด
โครงการดวย และให แจกแจง รายการคาใชจายทั้งหมด เชน คาพาหนะเดินทาง คาเชารถ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน โดยอัตราคาใชจายใหเปนไปตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่
วว. กําหนด
* ในกรณีที่สถานประกอบการของผูประกอบการอยูในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต (แบงเขตการปกครองตามกลุมจังหวัด ตามหลักเกณฑ ก .พ.ร.) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สระแกว ตราด จันทบุรี ใหขอสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไดไมเกินรอยละ 50 ของงบประมาณใน
สวนที่ วว. สนับสนุน
* ในกรณีท่ีสถานประกอบการของผูประกอบการอยูในพื้นที่จังหวัดภาค กลาง และภาคตะวันออก (แบง
เขตการปกครองตามกลุมจังหวัด ตามหลักเกณฑ ก.พ.ร.) ยกเวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ สระแกว ตราด
จันทบุรี ใหขอสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไดไมเกินรอยละ 35 ของงบประมาณในสว นที่ วว.
สนับสนุน
หากรูปแบบการขอรับการสนับสนุนโครงการมีกิจกรรมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับครุภัณฑ เครื่องจักร
หรืออาคาร /สิ่งกอสราง กําหนดใหคาใชจายเหลานี้เปน สวนที่ผูประกอบการสนับสนุน และคาใชจาย
สวนที่ วว . ใหการสนับสนุน คือ คาใชจายในการออกแบบและพัฒนา และคาใชจายเกี่ยวกับการ
ทดสอบ/วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในการทดสอบ ที่ไมเกี่ยวของกับครุภัณฑ เครื่องจักร หรืออาคาร/สิ่งกอสราง
การมีสวนรวมจากผูประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน จะตองเปนสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการ
วิจัยและพัฒนาเทานั้น ไมนับรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของทางดานการตลาด โดยสามารถทําไดทั้งในรูปแบบ
ที่เปนตัวเงิน (in cash) และรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน (in kind) และตองมีหลั กฐานที่เปนใบเสร็จหรือการ
บันทึกเปนเอกสารลงรับเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบในอนาคต เชน
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 เงิน (คาจาง/คาบริการ ทางดาน วทน.)
 วัตถุดิบและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการดําเนินโครงการ
- กําหนดใหคาใชจายวัสดุสํานักงานในแตละโครงการไมเกิน 5,000 บาท/ระยะ เวนแตมีเหตุจําเปนโดยให
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนเปนรายกรณีไป
กรณีที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่เสนอขอเสนอโครงการสังกัดหนวยงานอื่นที่ไมใช วว.
- ในการคิดคาใชจายใหประมาณการจํานวนคนและจํานวนครั้งที่จะลงพื้นที่ตั้งแตเริ่มจนกระ ทั่งสิ้นสุด
โครงการดวย และใหแจกแจง รายการคาใชจายทั้งหมด เชน คาพาหนะเดินทาง คาเชารถ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน โดยอัตราคาใชจายใหเปนไปตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ของ
หนวยงานตนสังกัดของที่ปรึกษาเทคโนโลยี
- * ในกรณีที่สถานประกอบการของผูประกอบการอยูในพื้นที่จังหวัดที่มีระยะทางไกลเกินกวา
200
กิโลเมตร จาก จังหวัด ที่ตั้งของหนวยงานตนสังกัดของที่ปรึกษาเทคโนโลยี ใหขอสนับสนุนคาใชจายใน
การเดินทางไดไมเกินรอยละ 50 ของงบประมาณในสวนที่ วว. สนับสนุน
- * ในกรณีทส่ี ถานประกอบการของผูประกอบการอยูในพื้นที่จังหวัดที่มีระยะทางอยูในรัศมีไมเกิน 200
กิโลเมตร จาก จังหวัด ที่ตั้งของหนวยงานตนสังกัดของที่ปรึกษาเทคโนโลยี ใหขอสนับสนุนคาใชจายใน
การเดินทางไดไมเกินรอยละ 35 ของงบประมาณในสวนที่ วว. สนับสนุน
- หากรูปแบบการขอรับการสนับสนุนโครงการมีกิจกรรมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับครุภัณฑ เครื่องจักร
หรืออาคาร /สิ่งกอสราง กําหนดใหคาใชจายเหลานี้เปนสวนที่ผูประกอบการสนับสนุน และคาใชจาย
สวนที่ วว . ใหการสนับสนุน คือ คาใชจายในการออกแบบและพัฒนา และคาใ ชจายเกี่ยวกับการ
ทดสอบ/วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในการทดสอบ ที่ไมเกี่ยวของกับครุภัณฑ เครื่องจักร หรืออาคาร/สิ่งกอสราง
- การมีสวนรวมจากผูประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน จะตองเปนสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการ
วิจัยและพัฒนาเทานั้น ไมนับรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของทางดานการตลาด โดยสามารถทําไดทั้งในรูปแบบ
ที่เปนตัวเงิน (in cash) และรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน (in kind) และตองมีหลักฐานที่เปนใบเสร็จหรือการ
บันทึกเปนเอกสารลงรับเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบในอนาคต เชน
 เงิน (คาจาง/คาบริการ ทางดาน วทน.)
 วัตถุดิบและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการดําเนินโครงการ
- กําหนดใหคาใชจายวัสดุสํานักงานในแตละโครงการไมเกิน 5,000 บาท/ระยะ เวนแตมีเหตุจําเปนโดยให
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนเปนรายกรณีไป
- ใหระบุคาบริหารโครงการ (overhead) ตามอัตราที่หนวยงานของที่ปรึกษากําหนด (สูงสุดไมเกิน
รอยละ 10) โดยใหคํานวณคาบริหารโครงการจากงบประมาณสนับสนุนในสวนของ วว
. และ
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บวกเพิ่มเติมจากงบประมาณรวมของโครงการ ทั้งนี้ ใหระบุคาใชจายดังกลาวในหมวด ค
คาตอบแทน

. คาจาง /

ทั้งนี้ หากขอเสนอโครงการเปนโคร งการระยะยาวที่ตองใชเวลาดําเนินการมากกวา 1 ระยะ (ไมเกิน 12
เดือน) ใหแยกแผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณทุกระยะ
• การสงมอบงานและเงื่อนไขการเบิกจาย (กรณีที่ปรึกษาฯ ที่เสนอขอเสนอโครงการสังกัดหนวยงานอื่นที่ไมใช
วว.)
กําหนดใหระยะเวลาในการสงมอบงานและการเบิกจาย ควรสอดคลองกับกิจกรรมและแผนการดําเนินงาน
โครงการ โดยการเบิกจายแบงเปน 3 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 รอยละ 50 ของงบประมาณในสวนที่ วว. สนับสนุน เปนจํานวนเงิน .......บาท ภายใน 30 วัน
นับจากวันลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือแลว
- งวดที่ 2 รอยละ 30 ของงบประมาณในสวนที่ วว. สนับสนุน เปนจํานวนเงิน.......บาท เมื่อจัดสงรายงาน
ความกาวหนา โครงการตามกิจกรรมที่ ....... ของแผนการดําเนินงานโครงการ ภายในระยะเวลา…………
วัน นับตั้งแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ และ วว. ไดใหความเห็นชอบแลว
- และผานความเห็นชอบจาก วว. เปนที่เรียบรอยแลว
- งวดที่ 3 รอยละ 20 ของงบประมาณในสวนที่ วว. สนับสนุน เปนจํานวนเงิน.......บาท เมื่อจัดสงรายงาน
ฉบับสมบูรณ ภายในระยะเวลา…………วัน นับตั้งแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ และ วว. ได
ใหความเห็นชอบแลว
• รายชือ่ คณะทํางาน
- กําหนดใหทุกขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน คณะทํางาน (ไมรวมที่ปรึกษา) ตองมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ตรงกับโจทยความตองการของผูประกอบการและขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการ คณะทํางานตองมีความรูความเขาใจในการใหคําปรึกษาเปนอยางดี และสามารถบริหาร
จัดการโครงการใหสําเร็จตรงตามเวลาและความตองการของผูประกอบการ โดย
ใหแนบคุณวุฒิ
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ และผลงานวิจัยที่ผานมา ในขอเสนอโครงการดวย
- จํานวนโครงการคูปองฯที่ที่ปรึกษาฯ รับดําเนิน โครงการไดในชวงเวลาเดียวกันไดไมเกิน 7 โครงการตอ
1 ที่ปรึกษา แตหากเปนที่ปรึกษาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญดานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑกําหนดใหรับ
ดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑไดในชวงเวลาเดียวกันไมเกิน
10
โครงการตอ 1 ที่ปรึกษาฯ
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หมายเหตุเพิ่มเติม
สามารถกรอกขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือที่กลาวมา ที่อาจเปนประโยชนตอการพิจารณาอนุมัติโครงการ อาทิ
ที่มาของโครงการ ขอมูลที่เกี่ยวกับการสนับสนุนธุรกิจ เชน ตลาด การเข าถึงแหลงทุน พี่เลี้ยงธุรกิจ ตลอดจนชองทาง
การยื่นใบสมัครโครงการที่จะเปนประโยชนตอการจัดกลุมการติดตามและรายงานผลโครงการในอนาคต เชน กลุม
ผูสมัครที่เปนลูกคาสินเชื่อของสถาบันการเงิน เปนตน
ลายมือชื่อผูขอรับการสนับสนุนโครงการ :
เพื่อเปดโอกาสใหผูขอรับการสนับสนุนโครงการไดรับทราบและเห็นชอบผลผลิตของโครงการและแนว
ทางการดําเนินงานโดยรวม ตลอดจนการมีสวนรวมและการสนับสนุนตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยใหท่ี
ปรึกษาเทคโนโลยีแจงรายละเอียดขอเสนอโครงการ ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ใหผูขอรับการสนับสนุนได
รับทราบและลงลายมือชื่อเห็นชอบผลผลิตและแนวทางการดําเนินงานกอนเริ่มโครงการ
ตัวอยางขอความประกอบการลงลายมือชื่อ
ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจรายละเอียดโครงการวิจัยเรื่อง........................................... เปนอยางดีและพรอมยินดีที่
จะอํานวยความสะดวกใหแก วว . ในการดําเนินการ รวมทั้งยินยอมเขารวมดําเนินโครงการวิจัยตาม กิจกรรมและ
ระยะเวลาของโครงการจนกวาจะแลวเสร็จ
ลงชื่อ.................................ผูประกอบการ
(...................................)
ลงชื่อ.................................ที่ปรึกษา/นักวิจัย
(...................................)
ลงชื่อ................................พยาน
(..................................)
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