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นว ัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด
โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs

GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
Barrier
Goal

Lack of capacity in clean technology development and mechanism to support technology development
Financial sources lack of understanding and confidence in sustainable technology
Promoting innovation in clean technology by using a cross-sectoral & multi tiered approach to build
sustainable innovation entrepreneur ecosystems for small business

Building Blocks
Building the
National
Capacity

Promoting
Low Carbon &
Technology
Transfer

Fostering an Innovation
Cleantech Ecosystem

Mentoring
and Training

Linking
Innovation
Enterprise to
Finance

Programme Components

Expected Outcomes

Comp. 1 National Cleantech Platform to
promote clean technology, innovation and
business models.

A mechanism to promote clean
tech, innovations and
SMEs/Start-ups at national level

Comp. 2 Institutional capacity building for
clean tech, innovations and the
development of a supportive local
innovation ecosystem.

National institutes capacity build
for mentoring and training
programme

Comp. 3 Policy and regulatory framework
strengthen for scaling up Cleantech
competition and innovations.
Comp. 4 M&E Management

Budget Arrangement
GEF Grant $2 m.
Co-Financing $4M. (DIP $2.5M/NSTDA $1.5M)

Policies and institutional
framework to promote clean
tech, innovation in SMEs

Global Env. Benefits
0.5%-1% emission reduction over
10 years period (350,000700,000 ton CO2 reduction)

แนวทางการจ ัดประกวดค ัดสรรผูป
้ ระกอบการ SMEs/Start-ups
เข้าร่วม Cleantech
Open Forum

รอบตัดสินผู้ชนะเลิศ
คัดเลือกรอบสอง
แผนงานบ่ มเพาะ
ผู้ผ่านเข้ ารอบ
คัดเลือกรอบแรก
ประชาสัมพันธ์ โครงการ

ความหมายของ SMEs/Start-ups
SMEs นั น
 เป็ นคําย่อ ของคําว่า Small and Medium Enterprise (SME) หรือทีเ* รียกกันว่า
“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซงึ* ตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 นั น
 ซงึ* ได ้จําแนกธุรกิจ SMEs ไว ้ดังนีค
 อ
ื
จํานวน

ขนาดย่อม

ขนาดกลาง

จํานวน (คน)

ิ ทรัพย์ถาวร (ล ้าน
สน
บาท)

จํานวน (คน)

ิ ทรัพย์ถาวร (ล ้าน
สน
บาท)

กิจการการผลิต

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 50

51-200

เกินกว่า 50 - 200

กิจการบริการ

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 50

51-200

เกินกว่า 50 - 200

่
กิจการค้าสง

ไม่เกิน 25

ไม่เกิน 50

26-50

เกินกว่า 50 - 100

กิจการค้าปลีก

ไม่เกิน 15

ไม่เกิน 30

16-30

เกินกว่า 30-60

ผูร้ เิ ริม
E ธุรกิจใหม่ Start-ups หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลอาจจดทะเบียน
จัดตัง ตามกฎหมายแล ้วหรือไม่ก็ตาม ซงึ* จะเริม
* ต ้นหรือได ้เริม
* ต ้นธุรกิจของตนเอง
ไปแล ้ว ในกรณีทไี* ด ้เริม
* ต ้นธุรกิจของตนเองไปแล ้ว ผู ้นัน
 มีความต ้องการทีจ
* ะ
เพิม
* เติม ปรับปรุง หรือขยายธุรกิจของตนเองไปยังธุรกิจใหม่ทแ
ี* ตกต่างหรือ
คล ้ายคลึงกับธุรกิจเดิม

ผู ้ประกอบการ SMEs/Start-ups เป้ าหมาย
- ผู ้ประกอบการ SMEs นักวิจัย และผู ้ทีส
* นใจทีม
* น
ี วัตกรรมด ้าน
เทคโนโลยีสะอาดของตนเองใน 4 สาขา ได ้แก่
้ งงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ (Energy Efficiency
- การใชพลั
ิ ธิภาพ (Water Efficiency)
- การใชนํ้  าอย่างมีประสท
้
ี เป็ นพลังงาน (Waste to Energy) หรือ
- การใชของเส
ย
- พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ั ชาติไทยและอายุไม่ตํา* กว่า
- ผู ้เข ้าร่วมเป็ นบุคคลธรรมดาต ้องมีสญ
18 ปี บริบรู ณ์ หรือในกรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลต ้องมีหุ ้นสว่ นคนไทยไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 50 และต ้องมีผู ้บริหารเป็ นคนไทย
- มีความพร ้อมทีจ
* ะนํ านวัตกรรมของตนเองเข ้าสูเ่ ชงิ พาณิชย์
จํานวนไม่น ้อยกว่า 25 ทีม/ปี

4 สาขานว ัตกรรม
้ ล ังงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ (Energy Efficiency) หมายถึง เทคโนโลยีหรือ
1. การใชพ
นวัตกรรมทีช
* ว่ ยให ้เกิดการประหยัดพลังงานและค่าใชจ่้ ายด ้านพลังงาน (ไฟฟ้ า หรือความร ้อน) ใน
ั อาทิ
กระบวนผลิตภาคอุตสาหกรรม หรือในภาคการค ้าและบริการ รวมถึงในบ ้านเรือนทีพ
* ักอาศย
้
ิ ธิภาพสูงลดค่าใชจ่้ ายไฟฟ้ า หรือการใช ้
การใชหลอดไฟและอุ
ปกรณ์ควบคุมแสงสว่างทีม
* ป
ี ระสท
้ งงาน หรือการใชเครื
้ อ
เครือ
* งมือและอุปกรณ์ควบคุมและจัดการการใชพลั
* งจักรทีพ
* ัฒนาขึน
 โดยลด
ี พลังงานความร ้อนและชว่ ยให ้ประหยัดพลังงาน เป็ นต ้น
การสูญเสย
้ ําO อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ (Water Efficiency) หมายถึง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที*
2. การใชน
้ หารจัดการนํ าดืม
ี การรีไซเคิลนํ ากลับมาใชใหม่
้
ใชบริ
* นํ าใช ้ หรือกระบวนการบําบัดนํ าเสย
สําหรับ
ั อาทิ การจัดการกาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค ้าและบริการ รวมถึงในบ ้านเรือนทีพ
* ักอาศย
ี เทคโนโลยีการบําบัดนํ าเสย
ี ทีม
ิ ธิภาพสูง อุปกรณ์ชว่ ยประหยัด
ตะกอนในระบบบําบัดนํ าเสย
* ป
ี ระสท
ิ ธิภาพสูงและ
นํ าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เฝ้ าระวังนํ าท่วม อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของนํ าทีม
* ป
ี ระสท
ราคาย่อมเยา
้ องเสย
ี เป็นพล ังงาน (Waste to Energy) หมายถึง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีท
3. การใชข
* ํา
ี อาทิ เครือ
ให ้เกิดพลังงานไฟฟ้ า และ/หรือพลังงานความร ้อนจากขยะหรือของเสย
* งจักรหรือ
ี การเกษตร หรือเครือ
อุปกรณ์ทผ
ี* ลิตไฟฟ้ าจากของเสย
* งจักรและอุปกรณ์ทส
ี* ามารถปรับเปลีย
* น
ี หรือขยะเป็ นเชอ
ื เพลิง เป็ นต ้น
สภาพของเสย
4. พล ังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หมายถึง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีท
* ําให ้เกิด
พลังงานไฟฟ้ า และ/หรือพลังงานความร ้อนจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ ซงึ* เป็ นแหล่งพลังงานที*
่ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม คลืน
เกิดขึน
 อยูต
่ อ
่ เนือ
* งไม่หมดไป เชน
* มหาสมุทร ความร ้อนใต ้พิภพโดย
้
้ อ
ื เพลิงฟอสซล
ิ อีกทัง ลดการนํ าเข ้าเชอ
ื เพลิงพวกนี จาก
วัตถุประสงค์เพือ
* ใชทดแทนการใช
เช
้
ต่างประเทศ ตัวอย่างนวัตกรรมได ้แก่ การใชเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในรูปแบบต่างๆ การ
้ งงานจากจานรวมแสงแดดผลิตนํ าร ้อน หรือการใชพลั
้ งงานลมสูบนํ า เป็ นต ้น
ใชพลั

ิ
กรรมการ (Judges) พิจารณาคัดเลือกและตัดสน
ึ ษา
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ต ้องมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศก
สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานทีเ* กีย
* วข ้องกับการจัดประกวด Cleantech Open
Global Forum ซงึ* เป็ นผู ้ทีป
* ระสบความสําเร็จและเป็ นทีย
* อมรับด ้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีสะอาด พร ้อมทําหน ้าทีก
* รรมการชุดใดชุดหนึง* ได ้แก่ คณะกรรมการ
ิ เข ้ารอบสุดท ้าย และคณะกรรมการ
คัดเลือกผู ้ผ่านเข ้ารอบ คณะกรรมการตัดสน
ิ รางวัล จํานวนไม่น ้อยกว่า 5 คน/ชุด หรือไม่น ้อยกว่า 15 คน/ปี โดย
ตัดสน
กรรมการแต่ละชุดต ้องไม่ซํากันและมีสภ
ุ าพสตรีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 30โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละชุดต ้องมีคณ
ุ สมบัต ิ ดังนี
ี* วชาญสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร หรือการลงทุน
- ผู ้เชย
ี* วชาญสาขาพลังงานและสงิ* แวดล ้อม
- ผู ้เชย
ี* วชาญสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู ้เชย
ี* วชาญทีเ* ป็ นผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีป
- ผู ้เชย
* ระสบความสําเร็จ
ี* วชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งตัง แต่
- ผู ้เชย
ี* วชาญ (ระดับ 9) ขึน
ระดับอํานวยการ (ระดับสูง)หรือตัง แต่ระดับเชย
 ไป
ี* วชาญทีเ* กีย
- ผู ้เชย
* วข ้องกับการจัดประกวด Cleantech Open Global Forum

แนวทางการจ ัดประกวดค ัดสรรผูป
้ ระกอบการ SMEs/Start-ups

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จํานวน 1 ทีม

เข้าร่วม Cleantech
Open Forum

วันที 9-11 พฤศจิกายน 2559
จํานวน 4 ทีมชนะเลิศ
เดือนมิถนุ ายน – ตุลาคม 2559 (5 เดือน)
- พีเลี )ยงเข้ าให้ คําปรึกษาแนะนํา
- เข้ าอบรม และสัมมนา
- เข้ าร่ วม Business Matching

รอบตัดสินผู้ชนะเลิศ
คัดเลือกรอบสอง

วันที 2-4 พฤศจิกายน 2559
จํานวน 8 ทีมทีผ่านเข้ ารอบ

แผนงานบ่ มเพาะ
คัดเลือกรอบแรก

วันที 15 – 20 พฤษภาคม 2559
จํานวน 25 ทีม ทีผา่ นรอบแรก

ผู้ทีสนใจเข้ าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียด
จากคูม่ ือโครงการและสามารถสมัครลงทะเบียนได้ ที
http://thailand.cleantechopen.org
สมัครได้ ตงแต่
ั ) บดั นี ) ถึงวันที% 6 พฤษภาคม 2559

ถ.เอกมัย

ไปอโศก

ซ.สุขม
ุ วิท 40

วัดธาตุทอง

ถ.สุขม
ุ วิท

ไปพระโขนง

สถานีขนส่งเอกมัย
*
บอสส์แมนชัน
ถ.พระรามที* 4

ไปคลองเตย

* ยกกล ้วยนํ าไท
สีแ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กองพ ัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
อาคารสําน ักพ ัฒนาอุตสาหกรรมสน ับสนุน

ซอยตรีมต
ิ ร

ถ.เลียบทางรถไฟสายเก่า
ทางลงอาจณรงค์

ทางด่วน

ไปบางนา

สนง.เขตคลองเตย

ถ.อาจณรงค์
ทางขึน
 ทางด่วนอาจณรงค์
ไปดาวคะนอง/ดินแดง

การท่าเรือฯ

ศูนย์ประสานงานโครงการ Cleantech กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2367 8195, 0 2367 8128, 0 2367 8174 โทรสาร : 0 2381 5571
อีเมล์ : cleantech@dip.go.th เวปไซด์ : http://thailand.cleantechopen.org

