
คําชี้แจง 
            สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดําเนินงานตามแนวทาง 
“คูปองวิทยเพื่อโอทอป” ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน โดยอาศัยความรวมมือจากนักวิจัยและ
ผูเชี่ยวชาญ ในสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ เปนที่ปรึกษาใหกับผูประกอบการ OTOP ในพื้นท่ี 
            ประเด็นพัฒนาภายใตแนวทาง “คูปองวิทยเพ่ือโอทอป”  ทานสามารถเลือกประเด็นพัฒนาได 6 
ประเด็น ประกอบดวย 

(1) พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ํา (2) พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
(3) พัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับรองมาตรฐาน (4) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ 
(5) พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร (6) พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ 

 

โดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ OTOP ของผูประกอบการ Quadrant C รวมถึงการ
เพิ่มมูลคา เพิ่มผลิตภาพของผลิตภัณฑ และเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน โดยใชองคความรู 
เทคโนโลยี ดานตางๆ ของหนวยงานเครือขายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 
            1.1 เปนผูประกอบการที่มีผลิตภัณฑข้ึนทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยตองมีหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนสินคา OTOP 
            1.2 ผลิตภัณฑอยูในกลุม Quadrant C มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีรองรับ การผลิตไมมีความซับซอน ผลิตจํานวนมาก  มีกําลังการผลิตเพียงพอหรือกําลังการผลิต
ในลักษณะเครือขาย มีตลาดจําหนายท้ังภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเขาสูการแขงขันในตลาดได 
            1.3 ประเด็นท่ีจะขอรับการสนับสนุนตองไมเคยขอรับรับบริการภายใตโครงการนี้จากหนวยงานใดมากอน 

2. เงื่อนไขการกรอกใบสมัครเพื่อคัดเลือกเขารวมโครงการ 
            2.1 “คูปองฯวิทยเพื่อโอทอป” เปนการใหบริการวิจัยและพัฒนา โดยหนวยงานสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไมสามารถนํามาแลกหรือเปลี่ยนเปนเงินสดได 
            2.2 ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ  ยินดีใหความรวมมือ ดังนี้ 
                  (1) รวมกําหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ การดําเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ อาทิ การสนับสนุน
วัตถุดิบ/ แรงงาน/ สถานท่ี การเขารับการอบรม/รับคําแนะนํา ผลิตผลิตภัณฑตนแบบ เปนตน ตลอดระยะเวลาโครงการ 
                  (2) การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น 
ในระยะเวลา 1 ปภายหลังสิ้นสุดโครงการ อาทิ การติดตามประเมินผล การจัดแสดงผลงาน เปนตน 
                  (3) ผูประกอบการยินดีรวมลงทุนในการพัฒนาภายใตเงื่อนไขของโครงการ 
                  (4) การขอยกเลิกกรณีท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการแลว ภายใน 15 วันหลังไดรับแจง 
และใบสมัครของผูประกอบการฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกมีอายุการขอรับบริการฯ 2 ปนับแตวันท่ียื่นใบสมัคร 

3. การพิจารณาคัดเลือก 
            3.1  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะพิจารณาคัดเลือก
ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศฉบับน้ี จากใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
            3.2 ประกาศรายช่ือผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน และผานหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกใหทราบ
ผานหนวยงานท่ีเปนเครือขายในพ้ืนท่ี หรือทางเว็บไซตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและ
นวัตกรรม (www.mhesi.go.th) สามารถสอบถามขอมูลไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 02 333 3941 , 02 333 3958 
            3.3 ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเขารวมโครงการใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไมสามารถนําไปฟองรองเรียกคาเสียหายได 

*โปรดอานรายละเอียดขอความดานบนใหชัดเจนกอนกรอกขอมูลในใบสมัคร* 



 
 
 
 
 

ใบสมัครขอรับคูปองวิทยเพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)   

สวนที่ 1  ขอมูลผูขอรับคูปองฯ   

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................... นามสกุล............................................... อายุ.....................ป  
ตําแหนงในองคกร.................................................. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน......................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน อาคาร/หมูบาน .............................เลขท่ี.................หมูท่ี............ซอย..................ถนน...............................
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..............................     
โทรศัพท.......................................... มือถือ.......................................... E-mail…………………………………..………...….….… 
อํานาจในการตัดสินใจเขารวมโครงการ:   (        ) มีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมโครงการ  (      ) ไมมี      

สวนที่ 2 ขอมูลการประกอบการ   

1)  รูปแบบธุรกิจ   

(   ) 1. เจาของคนเดียว     (   )  2.รานคา/หางหุนสวนจํากัด/บริษัทจํากัด    (   )  3.วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ          

(   )  4.กลุมอาชีพ (อาทิ แมบาน กลุมเกษตรกร)  

2)  เปน OTOP                    ไมเปน OTOP  

3)  ชื่อกิจการ/กลุม .................................................................................................................................... 

4)  ท่ีตั้ง อาคาร/หมูบาน............... เลขท่ี.................หมูท่ี.............ซอย.............................. ถนน................................... 

แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย................   

โทรศัพท.................................... โทรสาร.....................................มือถือ................................E-mail…………………………      

Website .................................................... 

5)  เลขทะเบียน OTOP หรือหนังสือรับรองจากพัฒนาการอําเภอหรือจังหวัด(จําเปนตองกรอก) ……………………………..                   

6)  เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ถามี) ...................................................... จํานวนสมาชิก...................คน 

7)  เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการคา ................................................................... 

8)  ทุนจดทะเบียน /การระดมหุน 0 มี q ไมมี   หากตอบวา มี โปรดระบุจํานวนเงินทุน...............................บาท  

9)  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  จํานวน.................................ป ที่เร่ิมดําเนินการ พ.ศ............................................ 

 

 

 

 

 

 
ใบสมัครฯ/1 

 ใบสมัคร : ป 2566 สป/จังหวัด.................... 
  ลําดับ   ................................................. 



สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การดําเนินกิจการ/การผลิต 
1) รายละเอียดผลิตภัณฑ (ชื่อผลิตภัณฑ วัตถุดิบที่ใช มาตรฐานที่ไดรับ การคัดสรรระดับดาว ปที่ได) 
โปรดระบุรายละเอียดผลิตภัณฑหลักของกิจการ/กลุม ................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) จํานวนลูกจาง ท่ีทําการผลิต.................คน  3) ย่ีหอหรือตราสินคา (ถามีโปรดระบุ) ...................................................   
4) กลุมลูกคาเปาหมาย  ................................................................................................................................................... 
5) แหลงจําหนายผลิตภัณฑ ....................................................................................................................................... 
6) รายไดรวมของกิจการตอเดือน......................................................บาท 
สวนที่ 4  สนใจขอรับบริการจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตาม
ประเด็น/เง่ือนไข ดังตอไปน้ี    
ใหทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) และใหกรอกขอมูลตามประเด็น/เงื่อนไข ในชองรายละเอียดใหชัดเจน 

    ประเด็นการพัฒนา ความตองการของผุประกอบการ คําอธิบายการกรอกขอมูล 

(   )   1. พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบ 

              

 
 
 

-วัตถุดิบท่ีตองการพัฒนาผูประกอบการตองเปน
ผูผลิตเอง หากซื้อวัตถุดิบ ตองระบุแหลงที่ซื้อ 
-ใหขอมูลปญหาหรือความตองการพัฒนา ใหชัดเจน 

(   )   2. พัฒนาและ
ออกแบบ
กระบวนการผลิต 

 
 
 

-ใหขอมูลกระบวนการผลิตเดิม (บันทึก
ดานหลังกกระดาษแผนนี้ได) 
-ระบุปญหา หรือความตองการพัฒนาใหชัดเจน 

(   )   3. พัฒนาระบบ

มาตรฐาน 

 -ระบุชื่อผลิตภัณฑ มาตรฐานที่ตองการขอรับรอง 
-ใหขอมูลความพรอมของผูประกอบการ อาทิ 
สถานที่ผลิต 

(   )  4. พัฒนาและ

ออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 

 
 
 

-ใหขอมูลบรรจุภัณฑเดิม มีปญหาหรือตองการ
พัฒนาอะไร 
-กรณีไมมีบรรจุภัณฑ ระบุความตองการให
ชัดเจน 
-ผลิตภัณฑควรไดรับการรับรองมาตรฐานแลว 

(   )  5. พัฒนาและ

ออกแบบ

เครื่องจักร  

            

 
 
 
 

-ใหขอมูลกระบวนการผลิต 
-เครื่องจักร เครื่องทุนแรงท่ีมี 
-กําลังการผลิตตอวัน ตอสัปดาห หรือตอเดือน 
-ขอมูลเครื่องจักร เครื่องทุนแรงที่ตองการ 

(   )  6. พัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

 
 

-ใหม ตางไปจากเดิม มีตลาดเปาหมายใหม/
เพิ่มมูลคาไปจากเดิม 

 
 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครฯ/2 



สวนที่ 5  รายการเอกสาร/หลักฐาน เพ่ือประกอบการยื่นขอรับคูปองฯ  (โปรดแนบสําเนาพรอมใบสมัคร) 
* (   )  สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
* (   )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนผูประกอบการ OTOP รับรองโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหรือจังหวัด 
  (   )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือหนังสือการรับรองการจดทะเบียนเปนกลุมอาชีพ  
  (   )  สําเนาใบตออายุการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมสงเสริมการเกษตร 
  (   )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยรับรองมาแลวไมเกิน 3 เดือน 

หมายเหตุ *เอกสารท่ีจําเปนตองนํามายื่นวันสมัคร เอกสารท่ีเหลือยื่นเมื่อไดรับการคัดเลือกแลว 

สวนที่ 6  เงื่อนไขการคัดเลือก/และการเขารวมโครงการ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิการคัดเลือกเขารวมโครงการใหอยูในดุลยพินิจของคณะทํางานฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไมสามารถนําไปฟองรองเรียกคาเสียหายได 

2) ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ  ยินดีใหความรวมมือดังนี้ 
- รวมกําหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ การดําเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ อาทิ การสนับสนุน

วัตถุดิบ/ แรงงาน/ สถานท่ี การเขารับการอบรม/รับคําแนะนํา ผลิตผลิตภัณฑตนแบบ เปนตน ตลอด
ระยะเวลาโครงการ 

- การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ใน
ระยะเวลา 1 ปภายหลังสิ้นสุดโครงการ อาทิ การติดตามประเมินผล การจัดแสดงผลงาน เปนตน 

- การขอยกเลิกกรณีที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการแลว  ภายใน 15 วันหลังไดรับแจง 

3) ใบสมัครของผูประกอบการฯ ที่ไดรับการคัดเลือกมีอายุการขอรับบริการฯ 3 ปนับแตวันที่ย่ืนใบสมัคร 

£ ขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑ/เงื่อนไขการขอรับบริการแลว ยินดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขดังกลาว และ
ขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ 

 
        ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผูสมัคร 

                                                                     ( ………………………………………………………… ) 

                                                            วัน/เดือน/ป     ……....… /…....……/………….. 
สวนท่ี 7 ความเห็นของท่ีปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ประสงคจะรับดําเนินการ  (ถามี)   
      .............................................................................................................................................................................. 
      .............................................................................................................................................................................. 
      .............................................................................................................................................................................. 
      .............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ.....................................................................ท่ีปรึกษา 
                                                                  วัน/เดือน/ป     ……..… /…....……/…………..   

 
 
 
 

 

ใบสมัครฯ/3 



ผูประกอบการที่ประสงคจะยื่นใบดวยตนเอง สามารถจัดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร  

ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

 
ไดที่ :  
1. สวนกลาง 
    สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกลา  
ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 หมายเลขโทรศัพท 02 333 3941 , 02 333 3958 
2. หนวยงานในพื้นที่ 
    2.1 หนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน  
(อว. สวนหนา)  
    (1) ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม /มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ / มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
/วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน /มหาวิทยาลัยพะเยา /วิทยาลัยชุมชนพิจิตร /
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ /วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน /มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม /มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง /มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
    (2) ภาคกลางและตะวันออก : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กําแพงแสน) / มหาวิทยาลัยบูรพา / 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี /
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม /มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี /มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา / 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ /  มหาวิทยาลัยรังสิต / วิทยาลัยชุมชนตราด / 
วิทยาลัยชุมชนสระแกว /มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี /มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี /มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /มหาวิทยาลัยศิลปากร /มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม /มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ / 
    (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแกน / มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองตาย /มหาวิทยาลัยนครพนม / 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตอํานาจเจริญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย / 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร / วิทยาลัยชุมชนยโสธร / วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร / มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ศูนยการศึกษาบึงกาฬ /มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด /มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ /มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร /มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู   
    (4) ภาคใต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขตปตตานี) /มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง /มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง /มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร /วิทยาลัยชุมชนพังงา /มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต /
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา /มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา /วิทยาลัยชุมชนระนอง / 
 2.2 หนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ระดับภาค 
    (1) ภาคเหนือ : อาคาร B ชั้น 2 อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 155 หมู 2 ตําบลแมเหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 หมายเลขโทรศัพท 053 211 434 
 (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หอง NESP209 ชั้น 2 อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ขอนแกน) มหาวิทยาลัยขอนแกน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  40002 หมายเลขโทรศัพท 0 4304 7400 ตอ 105 
 (3) ภาคใต : อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สวนขยายอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต ต.ทุงใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท 074 859 527 

ใบสมัครคูปองวิทยเพื่อโอทอป 


