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๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คํานํา 

 

ปจจุบัน ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบการ หรือนักวิจัย นักนวัตกร นัก

เทคโนโลยีท่ีทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังมาตรการในการสรางธุรกิจใหม หรือ

ขยายกิจการเดิมเพ่ือปรับตัวใหอยูรอดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแขงขันท่ี

สูงข้ึนพอสมควร ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีเอ้ือประโยชนใหมีการลงทุนทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมมากข้ึน และสงผลตอการขับเคลื่อนประเทศไทยใหหลุดพนจากกลุมประเทศรายไดปานกลาง

ไปสูประเทศรายไดสูง รวมท้ังยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยตอไป 

เอกสารฉบับนี้ เปนการรวบรวมมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมประกอบดวย ๓ สวน  คือ  

สวนท่ีหนึ่ง เปนภาพรวมของมาตรการสงเสริมผูประกอบการท่ีมีการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของกลไกตางๆ ในแตละชวงของการวิจัย  

สวนท่ีสอง เปนการรวบรวมมาตรการสงเสริมผูประกอบการในระยะของการวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดแก การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี เงินใหเปลาสําหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดยอมท่ีประสงคดําเนินการวิจัยและพัฒนา การชวยเหลือผูประกอบการ

เทคโนโลยี การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย บัญชีสิ่งประดิษฐ

ไทย และการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับตอยอดรายการในบัญชีสิ่งประดิษฐไทยใหมีคุณภาพและสามารถ

ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย รวมท้ังสนับสนุนทุนสรางธุรกิจเทคโนโลยีใหม 

สวนท่ีสาม เปนการรวบรวมมาตรการสงเสริมผูประกอบการในระยะของการดําเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยครอบคลุมการหาตลาด การขยายกิจการ และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใน

กระบวนการผลิตและกระบวนการบริการ ไดแก มาตรการยกเวนภาษีเพ่ือการวิจัย พัฒนาเทคโนโลย ี

และนวัตกรรม ๓ เทา (มาตรการภาษี ๓๐๐%) สินเชื่อเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การนําผลงาน

ท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชประโยชนผานการ

จัดซ้ือจัดจางได และการสรางผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม การคํ้าประกันเงินกูของกิจการท่ี

ใชเทคโนโลยี การบมเพาะและเสาะหาเทคโนโลยี การรวมทุนในธุรกิจ และเงินอุดหนุนเพ่ือกิจการ

นวัตกรรม 



 

 
 

๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

นอกจากการรวบรวมมาตรการตางๆ ในการสงเสรมิผูประกอบการท่ีทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแลว เอกสารฉบับนี้ ไดรวบรวมเอกสารประกอบ รายละเอียด และสถานท่ีติดตอ รวมท้ัง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนได

ทันที 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมกับสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนและชวย

ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติตอไป 
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ภาพรวมของมาตรการสนับสนนุภาคเอกชน 
ที่ทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

 

 ปจจุบัน รัฐบาลโดยหนวยงานของรัฐหลายแหงไดตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนให

ภาคเอกชนลงทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมากข้ึน เพ่ือมุงไปสูการบรรลุเปาหมายในการ

เพ่ิมระดับของคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ ๑ ของ GDP ในป ๒๕๖๔ ตาม

เปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

 การสงเสริมใหภาคเอกชนดําเนินการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสรางสรรคนวัตกรรมมากข้ึน 

สวนใหญเปนการดําเนินมาตรการดานการเงินและการคลัง ท้ังนี้ ในการดําเนินมาตรการทางการคลังจะ

มีกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักและรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ผานมาตรการทาง

ภาษี เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายจายเพ่ือการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓ เทา (หรือท่ีเรียกวา มาตรการภาษีวิจัยฯ ๓๐๐%) รวมท้ังการใหสิทธิประโยชนผานการสงเสริมการ

ลงทุนดวยการยกเวนภาษีของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดวย ในสวนของมาตรการทาง

การเงิน โดยจะดําเนินการรวมกับสถาบันการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนการสนับสนุนทุนอุดหนุน เงินใหเปลา การรวมลงทุน 

การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา Start-up Voucher (แผนภาพท่ี ๑)  



 

 
 

๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แผนภาพท่ี ๑ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมาตรการสนับสนุนการวิจัยแก่เอกชนต่างๆ 

 
 

 

 จากการรวบรวมมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

พบวา สามารถแบงตามกลุมเปาหมายออกเปน ๒ กลุม ไดแก (แผนภาพท่ี ๒) 

๑) ระยะเริ่มตนทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงเปนชวงกอนเปนธุรกิจ (นักวิจัยเปน

ผูขอสิทธิประโยชน) เปนระยะของการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซ่ึงสวนใหญเปนมาตรการ

ดานเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย คิดคนสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมตางๆ รวมท้ังมาตรการบม

เพาะเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาเทคโนโลยี และระยะนําผลงานสูเชิงพาณิชย ซ่ึงสวนใหญเปน

การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ย การสนับสนุนเงินทุนใหเปลา เปนตน 

๒) ระยะการดําเนินธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ภาคเอกชนเปนผูขอใชสิทธิประโยชน) เปน

ระยะท่ีไดดําเนินการผลิตสินคาหรือบริการสูเชิงพาณิชยเรียบรอยแลว และภาครัฐตองการ

สนับสนุน/ชวยเหลือภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือขยายกิจการ เพ่ือใหกิจการ

อยูรอด เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายจายท่ีจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนจํานวน ๓ เทาของรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง ภาษีเพ่ือกิจการท่ีใช

เทคโนโลยีข้ันสูงของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนตน  

 



 

 
 

๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แผนภาพท่ี ๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ระยะที่หนึ่ง: ระยะเร่ิมต้นทําวจิัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวตักรรม 

 

ในการเริ่มตนทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสรางสรรคนวัตกรรม เปนระยะท่ีมีการลงทุนสูง 

และใหผลตอบแทนต่ํา หรือเห็นผลคอนขางชา และการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณทันสมัย เพ่ือใช

ดําเนินการคนควาและพัฒนางานดานวิศวกรรมซ่ึงเครื่องมืออุปกรณดังกลาวมีราคาแพง เปนปญหาตอ

การจัดซ้ือจัดหาโดยเอกชน รวมท้ังการขาดแคลนเงินลงทุนวิจัย อันเปนขอจํากัดตอการพัฒนางานวิจัย 

พัฒนา และวิศวกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยสวนรวม  

 ภาครัฐจึงจัดทํากลไกเอ้ือประโยชนตอภาคเอกชนในระยะเริ่มตนของการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพ่ือชวยกระตุนใหมีการคนควาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิด

ความคิดสรางสรรคในการคิดคนและพัฒนาสิ่งประดิษฐโดยหนวยงานเอกชน โดยสนับสนุนกลไกใน

ระยะดังกลาว ไดแก  

๑) การสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี 

๒) ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม  

๓) การแปลงเทคโนโลยีเปนทุน  

๔) ทุนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย  

โดยมีรายละเอียดของแตละมาตรการ ดังนี้ 



 

 
 

๑๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๑. การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี�ยตํ่าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี 

 

มาตรการนี้ เปนการใหความชวยเหลือเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแกเอกชนใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทําการ

วิจัยพัฒนาและวิศวกรรมข้ึนภายในองคกรของเอกชนเอง สําหรับโครงการใด

โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ และ/หรือ เพ่ือใชประโยชนจากผลการคนควาวิจัย 

หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานวิจัย พัฒนา และ

วิศวกรรม ซ่ึงมีอยู ในหองทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของ

มหาวิทยาลัยตางๆ ในการทําโครงการเหลานั้น เพ่ือการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

และพาณิชยกรรมมากข้ึนตอไป โดยเนนใหการสนับสนุนโครงการในสาขา

ตางๆ ดังนี้  

• สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

• สาขาโลหะและวสัดุ 

• สาขาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

• สาขาอ่ืนๆ ท่ีจะนําการพัฒนาไปสูความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ลักษณะของโครงการ 

  ความชวยเหลือทางการเงินจะใหแกภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการวิจัย 

พัฒนา และวิศวกรรม ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางรวมกัน ดังตอไปนี้ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

• การพัฒนากระบวนการผลติ 

• การจัดตั้ง หรือปรับปรุงหองทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

• การสรางเครื่องจักรตนแบบ หรือ การทําวิศวกรรมยอนรอย (Reverse Engineering) 

• การตอยอดงานวิจัยภาครัฐ / มหาวิทยาลัย สูการผลิตเชิงพาณิชย 

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

• วงเงินกูสูงสุด ๓๐ ลานบาท และไมเกินรอยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (สวทช. 

สมทบเงินใหกู ๒/๓ สวน และธนาคารสมทบ ๑/๓ สวน ของวงเงินกู) 
• ระยะเวลาเงินกู ไมเกิน ๗ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับเงินกูงวดแรก 
• ระยะเวลาปลอดหนี้ (เงินกู) ไมเกิน ๒ ป (ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสถาบันการเงินท่ีเขารวม

โครงการ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาติ ธนาคาร 
กรุงศรอียุธยา ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารกรุงไทย) 
 

 



 

 
 

๑๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 มาตรการนี้ จะทําใหภาคเอกชนไดดอกเบี้ยเงินกูต่ํากวาการกูตามปกติ ทําใหตนทุนต่ํากวา และ

ไดเปรียบในการแขงขัน รวมท้ังไดรับการประเมินทางเทคโนโลยีจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยไมมี

คาใชจายใดๆ และมีการติดตามความกาวหนาของโครงการเพ่ือเสนอความชวยเหลือ/ความรวมมืออ่ืนๆ 

โดยไมมีขอผูกมัดเรื่องสิทธิ เอกชนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในผลงานคนควาวิจัยและพัฒนาท่ีเปนผลมา

จากโครงการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

• เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด สหกรณการเกษตร หรือ

กลุมการผลิตตางๆ ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ โดยมีสวนของผูถือหุนอยางนอยท่ีสุดรอยละ 

๕๑ เปนของคนไทย 

• เปนเอกชนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีประสบการณท่ีเหมาะสม และมีขีด

ความสามารถทางการเงิน ทางเทคนิค และการจัดการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการคนควาวิจัยและพัฒนาไป

ใช หรือแสวงประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป 

• ไมเปนผูตองโทษท้ังคดีแพงและอาญา หรืออยูในระหวางการถูกฟอง หรือตองคดีแพงหรือ 

อาญา อันอาจมีผลตอความสามารถใหการดําเนินงานใหสําเร็จตามขอผูกพันโครงการ 

• เปนธุรกิจเอกชนขนาดเล็กหรือขนาดกลางท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 

จํานวนพนักงานเจาหนาท่ีรวมกันท้ังหมดไมเกิน ๒๐๐ คน ในบางกรณีอาจพิจารณาใหการสนับสนุน

เงินทุนแกธุรกิจเอกชนรายใหญไดหากเปนโครงการท่ีจะนําความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม หรือนําไปสูการพัฒนาทางเทคโนโลยีแกเอกชนไทย

ขนาดเล็กตอไป  

• ไมเคยไดรับสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมจากสถาบันอ่ืนๆ ใน

โครงการเดียวกัน 

วงเงินและเงื่อนไขการสนับสนุน 

 วงเงิน ใหกูสูงสุดไมเกินรอยละ ๗๕ ของคาลงทุนท้ังโครงการ และวงเงินกูของแตละโครงการ

จะตองไมเกิน ๓๐ ลานบาท 

 อัตราดอกเบี้ย =    (ดอกเบี้ยเงินฝากประจําสูงสุด ๑๒ เดือน + 2.25) / 2  % 

 อนึ่ง เนื่องจากอัตราเงินฝากประจําประเภท ๑ ป มีหลายอัตราตามวงเงินฝาก จึงกําหนดวา 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท ๑ ป หมายถึง ดอกเบี้ยเงินฝากประจําสูงสุดประเภท ๑ ป โดยให

พิจารณาตามวงเงินท่ีจะขอกูเปนหลัก  

 ในกรณีท่ีสถาบันการเงินท่ีรวมโครงการไมมี "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําตอป" ใหใช "อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจําตอป" ของ ธนาคารกรุงไทย ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู 



 

 
 

๑๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประเภทค่าใช�จ่ายในข่ายสนับสนุน 

๑) เงินเดือนคาจางนักวิจัย ชางเทคนิค พนักงาน เจาหนาท่ีวิเคราะหในหองปฏิบัติการ และ/หรือ 

นักวิชาการเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวของประจําโครงการ ฯลฯ ท่ีจัดจางข้ึนมาใหมโดยเฉพาะเพ่ือใหปฏิบัติงาน

ตามโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมท่ีเสนอ 

๒) คาใชจายในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีใชเฉพาะการดําเนินงานตาม

โครงการท่ีไมใชเครื่องมืออุปกรณดําเนินงานเปนประจําปกติ แตเปนเครื่องมืออุปกรณใหมท่ีเอกชน

ลงทุนจัดซ้ือจัดหามาเปนครั้งแรก และจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานของโครงการเงินทุนท่ีไดรับ

ความชวยเหลือดังกลาว แตไมสามารถนําไปใชหักเปนคาเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณท่ีเอกชนมีใช

อยูแลว หรือนําไปใชจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณใหมเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีอยู 

๓) คาใชจายท่ีใชในการจัดจางท่ีปรึกษา หรือใชบริการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพ่ือดําเนิน การทาง

วิชาการตางๆ ของโครงการ 

๔) คาใชจายท่ีใชในการจัดฝกอบรมความรูวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานตามโครงการใหแกนักวิจัย นักวิชาการและพนักงานเจาหนาท่ีประจําของโครงการ 

๕) คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย อาทิเชน คาจางหนวยงานวิจัยดําเนินงานบางเรื่อง คาซ้ือ

เทคโนโลยี และคาจางงานวิจัยสนับสนุนตางๆ ฯลฯ 

ประเภทค่าใช�จ่ายท่ีไม่อยู่ในข่ายสนับสนุน 

๑) คาจัดซ้ือท่ีดิน 

๒) คาลงทุนสิ่งปลูกสราง / อาคารถาวร 

๓) คาเงินทุนหมุนเวียน 



 

 
 

๑๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ติดต่อ 

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง  

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๑๓๓๔-๑๓๓๙  

Email : cd@nstda.or.th  

Website : www.nstda.or.th/cd 

ดาวนโหลดเอกสาร: http://www.nstda.or.th/cd/link_download.html  

แบบคําขอการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา: 

http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/Application%20Form.doc  

แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน: 

http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/Proposal%20Form.doc  

หลักเกณฑเง่ือนไขในการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา: 

http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/CDP%20Guideline.pdf  

คูมือการขอรับบริการเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลย:ี 

http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/CDP%20Manual.pdf  

 

http://www.nstda.or.th/cd
http://www.nstda.or.th/cd/link_download.html
http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/Application%20Form.doc
http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/Proposal%20Form.doc
http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/CDP%20Guideline.pdf
http://www.nstda.or.th/cd/backoffice/download_file/CDP%20Manual.pdf


 

 
 

๑๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๒. ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม 
 

โครงการ “ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม” เปน

การสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาในการ

สนับสนุนโครงการนวัตกรรมท่ีมีลักษณะการพัฒนาโครงการ

ในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ เชน กลุมอุตสาหกรรม สมาคม 

จังหวัดหรือกลุมจังหวัด  ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตระดับการทําตนแบบ การทดสอบระดับนํารอง จนถึงการ

ผลิตในเชิงพาณิชย 

ลักษณะโครงการนวัตกรรม 

จะตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชนเดียวกับโครงการ “นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย” และ/

หรือ โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” แตการดําเนินโครงการนวัตกรรมจะตองเปนในรูปแบบ

เครือขายวิสาหกิจ ท่ีมีกลุมการดําเนินงานครบตามกระบวนการทางธุรกิจตั้งแตการวิจัยและพัฒนา การ

ผลิต การตลาด จนถึงการจัดจําหนายในเชิงพาณิชย 

หลักเกณฑ์การสนับสนุน 

• สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให

เปลา ในวงเงินไมเกิน ๕ ลานบาทตอโครงการ 

• ระยะเวลาการสนับสนุนไมเกิน ๓ ป 

ติดต่อ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หนวยพัฒนานวัตกรรม  

๗๓/๒ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๕๕ ตอ ๔๐๘  

โทรสาร  ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๖๖ 

Email: info@nia.or.th   

Website: http://www.nia.or.th/nia/support-format/enterprise-network/  

กรอกแบบฟอรมออนไลน: http://nia.or.th/onlinesubmission/index.php  
 

 

 
 

 

mailto:info@nia.or.th
http://www.nia.or.th/nia/support-format/enterprise-network/
http://nia.or.th/onlinesubmission/index.php


 

 
 

๑๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓. การแปลงเทคโนโลยีเป�นทุน 

 

โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” เปนการสนับสนุน

เงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาสําหรับโครงการนวัตกรรมท่ี

อยูในระยะของการทดสอบยืนยันความเปนไปไดของเทคโนโลยีใน

ข้ันตอนของการทําตนแบบหรือการนํารอง ซ่ึงอาจตอยอดจาก

งานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ หรือสิทธิบัตรท่ีมีการรับรองและ 

ผานการประเมินทางเทคโนโลยี 

ลักษณะโครงการนวัตกรรม 

จะตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการรับรอง หรือไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หนวยงานสนับสนุนการวิจัย หรือสมาคมทางธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป โดยตองแสดงเอกสารประกอบอยางเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงอาจเปนโครงการท่ี

พัฒนามาแลวในระดับหองปฏิบัติการวิจัยใหมาสูการปฏิบัติการระดับอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย หรือ

อาจอยูในข้ันตอนของการทําตนแบบ (Prototype) รูปแบบทดลอง (Experimental Units) การ

ทดสอบในระดับนํารอง (Pilot Scale) เพ่ือยืนยันความเปนไปไดของเทคโนโลยีกอนจะนําไปสูการผลิต

จริง โรงงานนํารอง (Pilot Plant) การปฏิบัติการกอนเปนเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ (Pre-commercial) 

ตลอดจนการทดสอบในกระบวนการผลิตจริง (Full Scale Trial) 

(๒) เปนเทคโนโลยีหรือองคความรูจากสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

(๓) เปนสิ่งประดิษฐท่ีมีชิ้นงานประดิษฐท่ีสามารถทํางานไดจริงเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(๔) เทคโนโลยีท่ีเขาขายตามขอท่ี (๑)-(๓) ตองผานการประเมินหรือรับรองความเปนไปได ท้ังทาง

เทคโนโลยีสําหรับการผลิตในเชิงพาณิชยและความเปนไปไดในการตลาดโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนกลาง

ท่ีมาจากหนวยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หนวยงานสนับสนุนการวิจัย หรือสมาคมทางธุรกิจท่ี

มีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับ ไมต่ํากวา ๓ คน โดยควรมีผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนนักการตลาดหรือสามารถให

ขอคิดเห็นเรื่องการตลาดอยูในคณะผูประเมินดวย ท้ังนี้ เทคโนโลยีหรือองคความรูดังกลาว อยางนอย

ท่ีสุดจะตองสามารถนําไปพัฒนาเปนตนแบบสําหรับการผลิตจริง หรือสามารถทําการทดสอบนํารอง

จากการตอยอดผลงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 



 

 
 

๑๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

หลักเกณฑ์การสนับสนุน 

(๑) ผูไดรับการสนับสนุนจะตองลงทุนในโครงการนวัตกรรมในรูปของเม็ดเงิน (In-cash) ไมต่ํากวา

รอยละ ๒๕ ของคาใชจายโครงการ 

(๒) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให

เปลาไมเกินรอยละ ๗๕ ของคาใชจายโครงการ ในวงเงินไมเกิน ๕ ลานบาทตอโครงการ (ยกเวนในกรณี

ท่ีไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ) 

(๓) ระยะเวลาการสนับสนุนไมเกิน ๓ ป 

ติดต่อ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หนวยพัฒนานวัตกรรม  

๗๓/๒ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๕๕ ตอ ๔๐๘  

โทรสาร  ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๖๖ 

Email: info@nia.or.th   

Website: www.nia.or.th/nia/support-format/technology-to-capital/  

กรอกแบบฟอรมออนไลน: http://nia.or.th/onlinesubmission/P1-1.php  

mailto:info@nia.or.th
http://www.nia.or.th/nia/support-format/technology-to-capital/
http://nia.or.th/onlinesubmission/P1-1.php


 

 
 

๑๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๔. เงินให้เปล่าเพ่ือการสนับสนุนด้านวิชาการ 

 

การสนับสนุนดานวิชาการเปนการชวยเหลือทางดานวิชาการและการประสานงาน เพ่ือนําไปสู

โครงการนวัตกรรม โดยสนับสนุนคาใชจายตามจํานวนจริงในรูปของเงินใหเปลา (Grant) ใหแกผูท่ี

สํานักงานวาจางมาหรือเห็นชอบใหวาจางโดยผูขอรับการสนับสนุน ท้ังนี้คาใชจายข้ึนอยูกับขนาดของ

โครงการนวัตกรรมและความเห็นชอบของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ลักษณะการสนับสนุน : เปนการสนับสนุนคาใชจาย สําหรับกิจกรรมท่ีมีลักษณะดังตอไปนี ้

• การพัฒนาขอเสนอโครงการนวัตกรรม (Project Proposal Development) รวมท้ังการจัดทํา

แผนธุรกิจใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยอาศัยการแนะนําของท่ีปรึกษาโครงการ ในชวงกอนการ

พิจารณาอนุมัติโครงการ และการติดตามใหคําแนะนําในชวงหลังการอนุมัติโครงการ 

• การแสวงหาหรือการวิเคราะหเพ่ือยืนยันความเปนไปไดของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมนั้น 

• การศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด ทางธุรกิจ และการลงทุนของโครงการ

นวัตกรรม 

• การวาจางผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี หรือความรูเฉพาะ (Know-how) 

รวมท้ังการทดสอบหรือประเมินความเปนไปไดของความคิด ทฤษฎีและขอมูลท่ี เก่ียวของกับการนําเอา

เทคโนโลยีหรือวิธีการใหมมาใชในประเทศ 

• การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูหรือทักษะความชํานาญท่ีจําเปนตอการพัฒนาหรือการนําเอา

นวัตกรรมมาใชในทางปฏิบัติ 

• การปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจหรือสรางวัฒนธรรมองคกร หรือระบบการบริหารจัดการท่ี

จําเปนตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ หรือเทคโนโลยีใหม 

• การชวยเหลือประสานงานในข้ันตอนตางๆ ของโครงการนวัตกรรม ซ่ึงรวมท้ังการประชุมระดม

สมอง การสืบคนขอมูลการตลาด การคา การสงออก การลงทุน การปกปองคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา หรือการหาผูรวมทุนในภาครัฐและเอกชน 

• การประเมินผลโครงการนวัตกรรมและเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของโครงการ 



 

 
 

๑๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

หลักเกณฑ์การสนับสนุน 

• ใหการสนับสนุนดานวิชาการแกบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานวิจัย ท่ีดําเนินการเก่ียวของกับ

โครงการนวัตกรรม 

• ใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบเงินใหเปลา ในระยะเวลาไมเกิน ๓ ป 

• วงเงินสนับสนุนไมเกิน ๕ ลานบาท 

ติดต่อ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หนวยพัฒนานวัตกรรม  

๗๓/๒ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๕๕ ตอ ๔๐๘  

โทรสาร  ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๖๖ 

Email: info@nia.or.th   

Website: www.nia.or.th/nia/support-format/academic-support/  

กรอกแบบฟอรมออนไลน: http://nia.or.th/onlinesubmission/P1-1.php 

mailto:info@nia.or.th
http://www.nia.or.th/nia/support-format/academic-support/
http://nia.or.th/onlinesubmission/P1-1.php


 

 
 

๑๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๕. บัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย 

 

บัญชีสิ่งประดิษฐไทย เปนการรวบรวมผลงานวิจัยท่ีมี

อยูในปจจุบันเพ่ือนํามาข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย ซ่ึง

ครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐท่ีมีตนแบบ สามารถจดทรัพยสิน 

ทางปญญาได   มีความตองการตรงตามคําของบประมาณของ  

สํานักงบประมาณ หรืออาจเปนสิ่งประดิษฐท่ีมีบริษัทเอกชนสนใจนําไปลงทุนผลิต โดยเปนสิ่งประดิษฐ

ท่ีใกลพรอมใช แตยังไมผานการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ หรืออยูในชวงของการทดสอบเพ่ือใหไดรับ

การรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ/ขอกําหนด ซ่ึงอาจถายทอดสูภาคเอกชนแลวหรือไมก็ได  

 

นิยามของสิ่งประดิษฐ์ไทย 

สิ่งประดิษฐไทย หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน แตยังไม

จําเปนตองผานการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ โดยอาจอยูในชวงของการทดสอบเพ่ือใหไดการรับรอง

มาตรฐาน/คุณภาพ/ขอกาหนดเบื้องตน เพ่ือใหพรอมสําหรับการนาไปใชในเชิงพาณิชยตอไป ท้ังนี้ 

ผลงานดังกลาวอาจถายทอดสูภาคเอกชนแลวหรือไมก็ได 

หลักเกณฑ์การขึ�นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  

๑) ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ ตองเปนผลมาจากการวิจัยและพัฒนา

อยางมีนัยสําคัญ โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย สถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาไทย 

ภาคเอกชนไทย หรือรัฐวิสาหกิจไทย  

 อนึ่ง สิ่งประดิษฐนี้ ไมจําเปนตองวิจัยและพัฒนาข้ึนในประเทศไทยท้ังหมด อาจวิจัยตอ

ยอดจากตางประเทศก็ได แตโดยตองถูกตองตามทรัพยสินทางปญญา  

๒) ผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 

สถาบันวิจัยไทย สถาบนัการศึกษาไทย ภาคเอกชนไทย หรือรัฐวิสาหกิจไทย  

 ในกรณีผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไทยเปนภาคเอกชน ตองมีสถานะเปนนิติบุคคล

ท่ีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาอยางถูกตองตามกฏหมาย และมีผูถือหุนเปนสัญชาติไทยไม

นอยกวารอยละ ๕๑  

๓) การข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเรียบรอยแลว 

 



 

 
 

๒๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

ผลงานท่ีผานการพิจารณาและข้ึนทะเบียนในบัญชีสิ่งประดิษฐไทย สามารถขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณวิจัยจากเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) เปนลําดับแรก ท้ังนี้ 

กรณีผูยื่นขอข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไทยเปนภาคเอกชน ใหรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ หรือ

สถาบันการศึกษาไทย เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ในการตอยอดสิ่งประดิษฐจนกวาจะสามารถข้ึน

ทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยได 

ติดต่อ 

กองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย (กปจ.) 

ฝายสงเสริมและสรางคุณคางานวิจัย (สค.) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๒๒๗, ๕๓๐ 

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ 

Website: www.nrct.go.th/thaiinvention.aspx  

แบบคําขอข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย:  

http://www.nrct.go.th/Portals/0/th-invention/แบบคําขอข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย.docx   

แบบฟอรมขอเสนอสิ่งประดิษฐไทย:  

http://www.nrct.go.th/Portals/0/th-invention/แบบฟอรมขอเสนอสิ่งประดิษฐไทย.docx  

ข้ันตอนการขอข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย 

http://www.nrct.go.th/Portals/0/th-invention/ข้ันตอนการขอข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย.pdf  

http://www.nrct.go.th/thaiinvention.aspx
http://www.nrct.go.th/Portals/0/th-invention/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.docx
http://www.nrct.go.th/Portals/0/th-invention/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.docx
http://www.nrct.go.th/Portals/0/th-invention/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf


 

 
 

๒๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๖. การสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ (Startup Voucher) 
 

โครงการสรางผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

นวัตกรรม (Startup Voucher) เปนโครงการเพ่ือเสริมสราง

ขีดความสามารถดานการดําเนินธุรกิจใหผูประกอบธุรกิจ

เทคโนโลย ี นวัตกรรมใหม    และสงเสริมความเขมแข็งให 

วิสาหกิจนวัตกรรมในการตอยอด รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคในการสราง

พันธมิตร เพ่ือดําเนินงานและขยายตลาดท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาความคิดและการตอ

ยอดนวัตกรรมและอัพเดทเทคโนโลยีใหมๆ ใหเกิดผลทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และสนับสนุนการเขาถึง

แหลงเงินทุนและสินเชื่อท่ีเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ โดยเนนสําหรับผูประกอบการท่ีมีความมุงม่ันใน

การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลย ี

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ ใหทุนสนับสนุนสูงสุด ๘๐๐,๐๐๐ บาทตอโครงการ รวมท้ังใหคําปรึกษา  

การอบรมท้ังดานการสรางความคิด การพัฒนาการออกแบบดานธุรกิจ การสรางตนแบบ การศึกษา

ตลาด การสํารวจตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจใหเขาถึงแหลงทุนท่ีเหมาะสม การจัดเวทีประกวด

นวัตกรรม ฯลฯ  

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

(๑) เปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๒) มีผลิตภัณฑบริการท่ีออกสูตลาด และมีลูกคารายแรกแลว 

(๓) มีแผนการตลาดและการเงินท่ีชัดเจน 

(๔) ผูบริหารและทีมงานมีความพรอมในการดําเนินกิจกรรม 

(๕) มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยี 

การขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
 การจายเงิน เปนลักษณะการเบิกคาใชจายยอนหลัง (Reimbursement) ไมเกินรอยละ ๗๕ 

ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในโครงการ หรือไมเกินวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาทตอโครงการ และเปนคาใชจาย

หลังรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว โดยแบงจายเปน ๒ งวด 

 



 

 
 

๒๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ติดต่อ 

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย 

ศูนยบมเพาะธุรกิจ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๙๙/๓๑ อาคารซอฟตแวรพารค ชั้น ๔ ถ.แจงวัฒนะ 

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๕๘๓ ๙๙๙๒  

โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๒๘๘๔ 

อีเมล์: startupvoucher@nstda.or.th   

Website: www.swpark.or.th/startupvoucher  

mailto:startupvoucher@nstda.or.th
http://www.swpark.or.th/startupvoucher


 

 
 

๒๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

ระยะที่สอง: ระยะดาํเนินธุรกิจเทคโนโลยี และนวตักรรม 
 

ในการดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผูประกอบการจะมีความตองการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนท้ังดานการงินและดานการคลัง  เพ่ือนําผลงานวิจัยมาพัฒนาตอยอดจนสามารถผลิตในเชิง

พาณิชย หรือเปนผูประกอบการท่ีตองการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการท่ีมีอยูเดิมใหดียิ่งข้ึน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในผลิตภัณฑและบริการของตนใหสามารถแขงขันในตลาดและอยูรอดได ซ่ึงหากมี

การสนับสนุนทางการเงินจะทําใหภาคเอกชนมีความตื่นตัวและเกิดความตระหนักถึงการพัฒนา

นวัตกรรมและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการของตนใหดียิ่งข้ึนอยูตลอดเวลา  

ภาครัฐจึงไดจัดทํากลไกเอ้ือประโยชนตอภาคเอกชนในระยะดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ไดแก  

๑) นวัตกรรมดี ไมมีดอกเบี้ย 

๒) มาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสวนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓๐๐% 

๓) คูปองนวัตกรรม 

๔) คูปองวิทยเพ่ือโอทอป 

๕) บัญชีนวัตกรรมไทย  

๖) การคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผูประกอบการใหม 

๗) การบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี  

๘) การรวมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

๙) การเสาะหาเทคโนโลยี 

โดยมีรายละเอียดของแตละมาตรการ ดังนี้ 

  



 

 
 

๒๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๑. นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี�ย 
 

โครงการ “นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย” เปนการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ย

เงินกูในระยะ เวลาหนึ่งใหแกโครงการนวัตกรรมท่ีอยูในระยะ

เริ่มตนสูกระบวนการผลิตจริง โดยอาจเปนโครงการท่ีเกิดจาก 

การขยายผลของการสรางตนแบบ หรือการทดสอบนํารองและพัฒนาออกสูตลาดในระยะแรก โดย

สถาบันการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะเปนผูปลอย

สินเชื่อเงินกูใหกับโครงการนวัตกรรมท่ีไดรับการประเมิน ความเปนนวัตกรรมจากสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (องคการมหาชน) ท้ังนี้ การสนับสนุนดังกลาวจะเปนการเขารวมรับความเสี่ยงและผลักดันให

ภาคเอกชนเกิดโอกาสในการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความม่ันใจใหแกผูประกอบการ

ในชวงเริ่มตนของการลงทุนประกอบธุรกิจนวัตกรรม โดยสถาบันการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ จะปลอยสินเชื่อใหกับโครงการนวัตกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน เพ่ือเปน

กลไกการเงินท่ีสําคัญในการนํารองขยายผลสูเชิงพาณิชย  

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

• วงเงินกูประจํา (T/L) ไมเกิน ๓๐ ลานบาท/โครงการ 

• ระยะเวลากูไมเกิน ๕ ป ระยะเวลาปลอดชําระเงินตน (Grace Period) ไมเกิน ๑ ป 

• มีสถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

ไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารทหารไทย 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

รูปแบบการสนับสนุน  

 เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกูในระยะเวลาหนึ่ง

ใหแกโครงการนวัตกรรมท่ีอยูในระยะเริ่มตนสูกระบวนการผลิตจริง โดยอาจเกิดจากการขยายผลของ

การสรางตนแบบ หรือการทดสอบนํารองและพัฒนาออกสูตลาดในระยะแรก โดยสถาบันการเงินท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานจะเปนผูปลอยสินเชื่อใหกับโครงการนวัตกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน

จากสํานักงาน 

 



 

 
 

๒๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ลักษณะโครงการนวัตกรรมท่ีขอรับการสนับสนุน 

(๑) เปนการชวยเริ่มตนในระยะแรกของการปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย 

(Start-up Commercial Operation) ซ่ึงยังถือวาอยูในระหวางการทดลองใชเครื่องมืออุปกรณทดสอบ

กระบวนการผลิต หรือข้ันตอนท่ีปรับปรุงใหม ซ่ึงตองมีการปรับปรุงแกไข (Fine Tune) ใหเหมาะสมตอ

สภาพการทํางานจริงในระดับเต็มรูปแบบหรือในการทําธุรกิจได รวมท้ังการพัฒนาโอกาสทางตลาด 

ท้ังนี้เพ่ือชวยลดความเสี่ยงหรือเพ่ิมความม่ันใจใหแกผูประกอบการในชวงเริ่มตนของการลงทุนประกอบ

ธุรกิจนวัตกรรม 

(๒) เปนโครงการนวัตกรรมท่ีขยายผลจากโครงการพัฒนาตนแบบ หรือโครงการนํารอง เพ่ือ

เริ่มนําไปสูกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม 

(๓) เปนโครงการนวัตกรรมท่ีพัฒนาตอยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ สิทธิบัตร หรือ

เทคโนโลยีเดิม และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย 

(๔) เปนโครงการนวัตกรรมท่ีเกิดจากการขยายผลของโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร 

(๕) เปนโครงการนวัตกรรมท่ีมีโอกาสและศักยภาพทางการตลาด และเปนโครงการท่ีมีแผน

ธุรกิจและการลงทุนในการดําเนินโครงการนวัตกรรมอยางชัดเจน 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ 

• เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 

• เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง หรือรายใหญในกรณีเปนโครงการท่ีจะนํา

ความเจริญกาวหนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสูประเทศโดยสวนรวม 

• ตองไมเคยไดรับการสนับสนุนดอกเบี้ย ในโครงการเดียวกันจากสถาบันอ่ืน 

อัตราดอกเบี�ย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ชําระดอกเบี้ยแทนผูกู ไมเกิน ๓ ปแรก ดังนี้ 

• ปท่ี ๑-๒ : MLR – 2% 

• ปท่ี ๓ : MLR – 1% 

• เม่ือพนระยะเวลาท่ีสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติใหการสนับสนุน คิดอัตราดอกเบี้ย

ตามปกติ 



 

 
 

๒ ๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ติดต่อ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หนวยพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Center: iDC) 

๗๓/๒ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๕๕ ตอ ๔๐๘  

โทรสาร  ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๖๖ 

Email: info@nia.or.th   

Website: http://www.nia.or.th/nia/support-format/innovation-interest/  

กรอกแบบฟอรมออนไลน: http://nia.or.th/onlinesubmission/P1-1.php  

 

mailto:info@nia.or.th
http://www.nia.or.th/nia/support-format/innovation-interest/
http://nia.or.th/onlinesubmission/P1-1.php


 

 
 

๒๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๒. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับรายจ่ายเพ่ือการวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓๐๐%) 
 

มาตรการยกเวนภาษี เงินไดของบริษัทหรือหาง

หุ นส วนนิติบุ คคลสวน ท่ีจายไปเพ่ือทําวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนการใหสิทธิประโยชนแก

ผูประกอบการท่ีลงทุนทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี  และ

นวัตกรรมสามารถนําคาใชจายท่ีเกิดจริงขอยกเวนภาษีเงินได

นิ ติบุคคลประจําป เปนจํานวน ๓ เทา หรือ ๓๐๐% ของ

คาใชจายท่ีเกิดจริง ท้ังนี้  ไมเกินเพดานสูงสุดตามพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร    วาดวยการ 

ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดเปนอัตรารอยละตามสัดสวนของรายได ดังนี้ 

(๑) รอยละ ๖๐ เฉพาะสวนของรายไดท่ีไมเกิน ๕๐ ลานบาท 

(๒) รอยละ ๙ เฉพาะสวนของรายไดท่ีเกิน ๕๐ ลานบาท แตไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 

(๓) รอยละ ๖ เฉพาะสวนของรายไดท่ีเกิน ๒๐๐ ลานบาท 

ท้ังนี้ รายจายท่ีขอสิทธิประโยชนผานมาตรการ ๓๐๐% ตองไมนําไปใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวน 

ระยะเวลาการใช�สิทธิประโยชน์  

เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

คุณสมบัติของผู้ขอสิทธิประโยชน์ 

เปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีรายชื่อเปนผูรับทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมจากกรมสรรพากรเรียบรอยแลว  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ผูประกอบการสามารถเลือกดําเนินการ เพ่ือขอรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) Pre-approval โดยโครงการวิจัยฯ ท่ีประสงคใชวิธีการดังกลาว ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 



 

 
 

๒๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• ทําวิจัยดวยตัวเอง หรือ วาจางหนวยงานอ่ืน 

• ตองยื่นขอรับรองโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ผานระบบสนับสนุนการดําเนินงานรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการภาคเอกชน (RDC Online) ท่ีเว็บไซตwww.rdconline.nstda.or.th 

ซ่ึงสามารถยืนยันตัวบุคคลและรักษาความปลอดภัยในการรับสงขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต 

• แสดงหนังสือรับรองโครงการฯ ท่ีไดรับจาก สวทช. พรอมยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดนิติบุคคลประจําป (ไมจํากัดมูลคาโครงการ) ตอกรมสรรพากร 

(๒) Self-declaration  

เปนการยื่นขอสิทธิประโยชนทางภาษีแกเอกชนท่ีทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดวยตนเองโดยไมตองไดรับการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยฯ โดยโครงการวิจัยฯ ท่ีประสงคใช

วิธีการดังกลาว ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

• ทําวิจัยดวยตัวเอง หรือ ทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานวิจัยในประเทศ 

• มีประสบการณในการยืน่ขอรับรองโครงการวิจัยฯ จาก สวทช. (Pre-approval) และ

เคยไดรับการรับรองโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• มีความสามารถในการทําวิจัย ซ่ึงตองไดรับการตรวจประเมินระบบ (System Audit) 

และข้ึนทะเบียนเปนผูใชสิทธิกับ สวทช. 

• โครงการวิจัยฯ มีมูลคาไมเกิน ๓ ลานบาท 

• แสดงขอมูลโครงการวิจัยฯ พรอมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปตอ

กรมสรรพากร 

(๓) บริการรับรองโครงการชองทางดวน (Fast Track)  

เปนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ โดยใชระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จไดภายใน ๑ 

เดือน กรณีท่ีผูประกอบการภาคเอกชนนําเสนอโครงการวิจัยท่ีไดวาจางหรือรวมวิจัยกับหนวยงานของ

รัฐ/สถาบันอุดมศึกษา/และหนวยงานท่ีไมแสวงกําไร ท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม กับกรมสรรพากรแลว 

http://www.rdconline.nstda.or.th/


 

 
 

๒๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แผนภาพท่ี ๓  การพิจารณารับรองโครงการวิจัยแบบชองทางดวน (Fast Track) 

 
ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

ผูประกอบการสามารถนําคาใชจายวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ขอรับสิทธิประโยชน

ยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวน ๓ เทาของคาใชจายจริง ท้ังนี้ ไมเกินเพดานสูงสุด ซ่ึงกําหนดเปนอัตรา

รอยละตามสัดสวนของรายได ท้ังนี้ รายจายท่ีขอสิทธิประโยชนผานมาตรการ ๓๐๐% ตองไมนําไปใช

สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิประโยชน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ 

มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ติดต่อ 

งานกระตุนการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

เลขท่ี ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐  

โทรสาร : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๑  

Email : rdc@nstda.or.th 

Website : www.nstda.or.th/rdp, www.rdconline.nstda.or.th 

 

http://www.nstda.or.th/rdp
http://www.rdconline.nstda.or.th/


 

 
 

๓๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๓. คูปองนวัตกรรม 

 

คูปองนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยให

เกิดการสราง Best Practice ใหแกผูประกอบการใน

กลุมอุตสาหกรรมตางๆ และเกิดการพัฒนาผลงานวิจัยท่ี

ตรงกับความตองการของภาคเอกชนได   ตลอดจน

สามารถชวยใหอุตสาหกรรม SMEs ไดพัฒนาและเพ่ิมขีด 

ความสามารถทางการแขงขันในเศรษฐกิจในอนาคต และเกิดกลไกใน “การขับเคลื่อนนวัตกรรม” โดย

ความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมระหวางองคกรเอกชนและหนวยงานภาครัฐ ในลักษณะของการบูรณาการ

จากทุกภาคสวนท่ัวประเทศ 

วัตถุประสงค ์  

๑) เพ่ือกอให เกิดประโยชนต อผู ประกอบการโดยตรงในการลดตนทุน เพ่ิมรายได และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศในโลกยุคเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 

๒) เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดประโยชนสาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การ

ลงทุน หรือตลาดใหม หรือรายไดแหลงใหม รวมท้ังการจางงานใหม อันจะยังผลใหเกิดความเจริญ

กาวหนาท้ังภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกาวกระโดด 

๓) ยกระดับ สงเสริม และพัฒนา ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันตางๆ ผูเชี่ยวชาญอิสระ

และองคกรเอกชน ใหเกิดความตื่นตัวและตระหนักในการสรางสรรค การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมท่ีเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยตอเศรษฐกิจและสังคม อยางเปนรูปธรรม 

๔) เกิดกลไกใน “การขับเคลื่อนนวัตกรรม” โดยความรวมมือท่ีเปนรปูธรรม ระหวางองคกรเอกชนและ

หนวยงานภาครัฐ ในลักษณะของการบูรณาการจากทุกภาคสวนท่ัวประเทศ 

รูปแบบการสนับสนุน  

๑) สนับสนุนไมเกินรอยละ ๗๕ ของมูลคางบประมาณโครงการรวมท่ีไดรับการอนุมัติ ตามรายการท่ีได

รับการสนับสนุน และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จะตองมีสวนรวม 

รอยละ ๒๕ ของมูลคางบประมาณโครงการรวมท่ีไดรับการอนุมัติ โดยแบงจายคูปองไปตามเง่ือนไข

การใชคูปองนวัตกรรม เวนแตไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติเปนกรณีไป 

๒) ผูเขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนสูงสุดไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอหนึ่งโครงการ เวนแต

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติเปนกรณีไป (ผูประกอบการ ๑ ราย สามารถ

ขอรับทุนไดไมเกิน ๒ โครงการ) 

 



 

 
 

๓๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓) เฉพาะกรณีผู เขารวมโครงการท่ีตองการขอรับการสนับสนุนเพ่ือแสวงหานวัตกรรม/เทคโนโลยี 

(Innovation Acquisition Service: IAS) ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติจะใหการสนับสนุนเพ่ือจัดทําการวิเคราะหความเปนไปได (Feasibility) โครงการละไมเกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาทกอน ซ่ึงหากประเมินแลวมีความเปนไปได สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติสามารถ

พิจารณาใหการสนับสนุนในสวนของ Technology Matching ซ่ึงเปนคาอนุญาตในการใชสิทธิ 

(License) (ถามี) หรือคาธรรมเนียมการใชสิทธิ (Royalty Fees) ได 

 

วงเงินสนับสนุน 

 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

๑) เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีกําหนดตามเง่ือนไขของกระทรวง

อุตสาหกรรม โดยใชหลักเกณฑการกําหนดจากมูลคาชั้นสูงของสินทรัพยถาวร และ/หรือ จํานวน

การจางงานของวิสาหกิจ 

๒) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตรอยละ ๕๑ ของนิติบุคคลนั้นถือโดย

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนา ธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย และ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีมีอายุไมเกิน ๖๐ วัน 

๓) มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคของการใหการ

สนับสนุน 



 

 
 

๓๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๔) ไมเปนผูไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในโครงการเดียวกันในระหวางการยื่นขอเสนอ

โครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เวนแตทุนนั้นเปนคาใชจายท่ีไมซํ้าซอนกับคาใชจายท่ีขอ รับการ

สนับสนุน 

๕) ผูเขารวมโครงการจะตองมีความสามารถในการดําเนินงานตามขอเสนอโครงการนวัตกรรมใหแลว

เสร็จในระยะเวลาไม เกิน ๒  ป และตองมีสวนรวมในรูปของตัวเงินงบประมาณ (In-cash 

Matching) สําหรับพัฒนาโครงการนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของมูลคาโครงการท้ังหมด 

ภายหลังไดรับการพิจารณาจากสํานักงานและผูเขารวมโครงการ ๑ ราย จะสามารถขอรับการ

สนับสนุนไดไมเกิน ๒ โครงการ 

๖) ไมเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาในคดีแพง หรือผูตองโทษในคดีอาญาอันอาจมีผลตอ

ความสามารถในการดําเนินงานใหสําเร็จตามขอผูกพันของโครงการนวัตกรรม 

๗) หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดขอพิพาทท่ีเก่ียวกับโครงการนวัตกรรมนี้วามีการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาของผูอ่ืน และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผูอ่ืน หรือไมวาประการใดก็ตาม ผูเขารวม

โครงการจะเปนผูรับผิดชอบท้ังทางแพงและอาญาแตเพียงผูเดียว 

ผูใหบริการนวัตกรรม (Innovation Service Provider: ISP) 

เปนผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยตางๆ จากองคกรรัฐหรือเอกชนท่ีมี ความรู

ความสามารถเฉพาะดานอยางนอย ๑ ใน ๒ ดาน ของสาขาดังตอไปนี้ 

๑) ดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรมเกษตร เชน วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมแมค

คาทรอนิกส วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

ระบบสิ่งกอสราง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมดินและน้ํา วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมขนถายวัสดุ วิศวกรรมความปลอดภัย 

วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมปโตรเคมี วิศวกรรมซอฟตแวร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิศวกรรมชายฝง วิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปนตน 

๒) ดานบริหารจัดการ เชน เศรษฐศาสตร การตลาด การเงินการบัญชี การบริหารองคการ และ

ทรัพยากรมนุษย การจัดการธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

๓) มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป และตองมีประสบการณการทํางานในสาขาท่ีสมัคร

ไมนอยกวา ๓ ป 

๔) ในกรณีผูใหบริการนวัตกรรมอยูในองคกรเอกชนและขาดคุณสมบัติดานการศึกษา จะตองแสดง

ประสบการณการทํางานในสาขาท่ีขอข้ึนทะเบียนไมนอยกวา ๕ ป พรอมมีหนังสือรับรองคุณสมบัติ

ท่ีลงนามรับรองจากผูมีอํานาจในองคกรนั้นๆ ใหการอนุมัติเขารวมโครงการฯ 



 

 
 

๓๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๕) มีผลงานและสามารถแสดงผลงานท่ีตรงกับลักษณะงานของสาขาท่ีขอข้ึนทะเบียนในโครงการ โดย

ผลงานนั้นมีคุณคาสามารถนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานท่ีเก่ียวของได และเปน

งานท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๖) มีความพรอมในการรวมกิจกรรมในโครงการตามความเหมาะสม หรืออยางนอย ๙ man-day ตอ

โครงการ เปนตน 

ประโยชน์ 

• ธุรกิจเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืน 

• สรางเครือขายการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกับผูเชี่ยวชาญจากภาคสวนตางๆ 

• โอกาสท่ีจะไดรับการสนับสนุนตอเนื่องเพ่ือตอยอดธุรกิจสูตลาดอาเซียน 

• สามารถนําวงเงินท่ีเอกชนสมทบไปไชในการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับรายจายท่ีจายไปเพ่ือการ

วิจัยและพัฒนา ๓๐๐% ได 

ติดต่อ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หนวยพัฒนานวัตกรรม  

๗๓/๒ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๕๕ ตอ ๔๐๘  

โทรสาร  ๐ ๒๐๑๗ ๕๕๖๖ 

Email: innovation.coupon@nia.or.th   

Website: http://coupon.nia.or.th 

ดาวนโหลดเอกสาร: http://coupon.nia.or.th/download  

mailto:innovation.coupon@nia.or.th
http://coupon.nia.or.th/
http://coupon.nia.or.th/download


 

 
 

๓๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๔. คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) 
 

คูปองวิทยเพ่ือโอทอป หมายถึง การใหบริการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ พัฒนาและออกแบบ

กระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนา  และออกแบบเครื่องจักร 

พัฒนาวัตถุดิบตนน้ําแกผูประกอบการดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยหนวยงานสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ผูประกอบการกลุม Start-Up หมายถึง ประชาชนท่ัวไป วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร 

สหกรณท่ียังไมข้ึนทะเบียน OTOP ท่ีตองการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชในการสราง

และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการเพ่ือใหเกิดธุรกิจใหม 

 ผูประกอบการกลุม Existing หมายถึง กลุมผูประกอบการท่ีไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการ 

OTOP ท่ีตองการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 ผูประกอบกลุม Growth หมายถึง กลุมผูประกอบการท่ีเปนบริษัท และหางหุนสวนจํากัดท่ีมี

การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน/ผลิตภัณฑทองถ่ิน/ผลิตภัณฑ OTOP ไดมีการจดทะเบียนเปน

ผูประกอบการ OTOP ตองการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชในการตอยอด พัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

ลักษณะของโครงการท่ีจะได้รับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ตองมีลักษณะดังนี้ 

๑) เปนโครงการท่ีมีการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามายกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันของผลิตภัณฑทองถ่ิน หรือผลิตภัณฑชุมชน หรือผลิตภัณฑ OTOP 

๒) มีการแสดงออกถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓) มุงเนนการนําวัตถุดิบในพ้ืนท่ีมาใชในกระบวนการผลิต 

๔) กอใหเกิดการจางงานในชุมชน 

๕) ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

 

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

มีเปาหมายท่ีจะลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีของผูประกอบการโอทอปท่ัว

ประเทศ และตองการสนับสนุนการยกระดับโอทอปใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของ

ผูบริโภค โดยอาศัยประสบการณในการใหคําปรึกษาเชิงเทคนิค องคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 



 

 
 

๓๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

และการจัดชองทางการจําหนายออนไลน (E-market Place) สําหรับผลิตภัณฑ คูปองวิทยเพ่ือโอทอป 

การสนับสนุนคูปองวิทยฯ จะใหเปนเงินทุน ๓๐๐,๐๐๐ –๕๐๐,๐๐๐ บาท/ป/ราย ข้ึนอยูกับประเภท

ของธุรกิจ การบริการ หรือการจางงาน โดยผูประกอบการอาจรวมลงทุนได ท้ังในรูปของตัวเงินหรือ

ไมใชตัวเงิน เพ่ือเสริมใหธุรกิจมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน  

ติดต่อ 

โทร.สายดวน ๑๓๑๓ upgra 

รายละเอียดโครงการ: http://www.most.go.th/main/files/OTOP%201%20slide%202015-12-20.pdf  

ใบสมัครขอรับบริการ: 

http://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/OTOP-Final%202015-12-

22-Application.pdf  
 

http://www.most.go.th/main/files/OTOP%201%20slide%202015-12-20.pdf
http://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/OTOP-Final%202015-12-22-Application.pdf
http://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/OTOP-Final%202015-12-22-Application.pdf


 

 
 

๓๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๕. บัญชีนวัตกรรมไทย 
 

บัญชีนวัตกรมไทย เปนการสนับสนุนและสงเสริม

ผูประกอบการไทยในการนําผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ไทย มาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ และสงเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทย 

ใหสามารถผลิตสูเชิงพาณิชยอยางมีมาตรฐาน ในระดับท่ีเชื่อถือได ตลอดจนทดแทนการนําเขาจาก

ตางประเทศผานการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพ่ือใชการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐ และ

เปนเครื่องมือทางนโยบายในการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ ซ่ึงนอกจากจะ

เปนการผลักดันงานวิจัยของภาครัฐไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยแลว ยังถือเปนการกระตุน

ผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนนวัตกรรม ซ่ึงสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดสูง

กวาผลิตภัณฑและบริการแบบดั้งเดิม ชวยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงาน

และทรัพยากรเขมขนเปนอุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม อันเปนการฟนฟูเศรษฐกิจทําให

ประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง และสงเสริมใหมีการใชทรัพยสินของรัฐอยางคุมคา เกิด

ประโยชนสูงสุด 

นิยามนวัตกรรมไทย  

ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  นวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการใหม ท่ี พัฒนาข้ึนจาก

กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการเดิมดวยองคความรูดานวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีสวนรวม ซ่ึงอาจเปนผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีความคลายคลึงกับ

สิ่งท่ีมีอยูแลวก็ได ท้ังนี้ นวัตกรรมไทยตองผานการทดสอบและรับรองโดยหนวยงานท่ีเชื่อถือได มีความ

ปลอดภัยตอผูใช และบริเวณใกลเคียง อนึ่งนวัตกรรมไทยในท่ีนี้ ไมจําเปนตองพัฒนาข้ึนในประเทศท้ังหมด 

อาจซ้ือหรือนําเขาบางสวนมาจากตางประเทศก็ได 

หลักเกณฑ์ 

๑) ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขอข้ึนทะเบียนตองเปนผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ

โดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย 

๒) เจาของผลิตภัณฑหรือบริการท่ียื่นคําขอข้ึนทะเบียนตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา และมีผูถือหุนเปนสัญชาติไทยไมนอยกวา รอยละ ๕๑ หรือองคกรภาครัฐท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมายในการผลิตและจําหนาย 

๓) ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขอข้ึนทะเบียนตองผานการรับรองมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑหรือบริการ

นั้นๆ (ถามี) รวมท้ังผานการตรวจสอบจากสถาบันท่ีนาเชื่อถือ 

 



 

 
 

๓๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๔) ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขอข้ึนทะเบียนตองผานการทดสอบคุณภาพตามท่ีระบุใน เอกสารกํากับ

ผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงตองผานการทดสอบความปลอดภัยในการใชงานและไมสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมจากหนวยงานวิเคราะหทดสอบท่ีเชื่อถือได 

ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีผานหลักเกณฑขอ ๑) – ๔) จะไดรับการข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย เปน

เวลาสูงสุด ๘ ป*  ซ่ึงหากผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขอข้ึนทะเบียนเคยมีการจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงาน

ภาครัฐ ครั้งแรกเกิน ๕ ป ใหข้ึนทะเบียนฯ เปนระยะเวลา ๓ ป หากผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขอข้ึน

ทะเบียนเคยมีการจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงานภาครัฐ ครั้งแรกไมเกิน ๕ ป ให ข้ึนทะเบียนฯ เปน

ระยะเวลารวมระยะเวลาดังกลาวไมเกิน ๘ ป และหากเปนผลิตภัณฑหรือบริการท่ียังไมเคยมีการจัดซ้ือ

จัดจางกับหนายงานภาครัฐจะไดรับการข้ึนทะเบียนฯ เปนเวลา ๘ ป 

หมายเหตุ : *แตหากพบภายหลังวามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีปญหาการใชงานท่ีไม

สามารถยอมรับได หรือมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีระบุไว ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น จะถูกถอดถอนจาก

บัญชีนวัตกรรมไทย และผูขายตองรับผิดชอบตอความเสียหาย โดยผูซ้ือจะไดรับการปกปอง จากขอ

พิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

๑) ไดรับการข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย เปนเวลาสูงสุด ๘ ป 

๒) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงาน

อ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

สามารถจัดซ้ือจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการท่ีมีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษ

หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบวาดวยการพัสดุท่ีหนวยงานนั้นๆ ถือ

ปฏิบัต ิ

ติดต่อ 

งานสงเสริมนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนยบริหารจดัการเทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๗๑๓๙๐-๗๑๓๙๒ 

โทรสาร : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๑ 

Email : ins@nstda.or.th 

Website : www.innovation.go.th  

mailto:ins@nstda.or.th
http://www.innovation.go.th/


 

 
 

๓๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๖. การคํ�าประกันสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการใหม ่

 

โครงการคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผูประกอบการใหม และนวัตกรรม (Startup & Innovation) 

ดําเนินการโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) มีเปาหมายเพ่ือแกไขปญหาแก 

SMEs ในการขาดหลักทรัพยในการคํ้าประกัน เพราะเปนผูประกอบการใหม ซ่ึงแบงเปน ๒ กลุมคือ 

ผูประกอบการใหม มีอายุกิจการไมเกิน ๓ ป และผูประกอบการท่ีตองการลงทุน เพ่ือสรางนวัตกรรม 

เทคโนโลยีตางๆ สามารถเขาถึงแหลงทุนไดงายข้ึน  
 

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ ผูประกอบการใหมจะไดรับคํ้าประกันสินเชื่อในวงเงินคํ้าประกันรวม ๑๐,๐๐๐ 

ลานบาท โดยสิ้นสุดโครงการวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยระยะเวลาคํ้าประกันไมเกิน ๑๐ ป 

คาธรรมเนียม ๑-๒% ตอปของวงเงินคํ้าประกันตลอดอายุการคํ้าประกันโครงการ โดยธนาคารเปนผู

พิจารณาตามความเสี่ยงของลูกคา ซ่ึงรัฐบาลเปนผูรับภาระจายแทน SMEs ในปแรก 
 

เงื่อนไขหลักสําหรับผู้ประกอบการ ประกอบดวย 

• ผู ป ระกอบการนวัตกรรม  เทค โน โลยี ใหม ท่ี เป นบุ คคลธรรมดา จะได รับ การ 

คํ้าประกันไมเกินรายละ ๑ ลานบาทตอราย  

• ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม เทคโนโลยี ซ่ึงผานการรับรองการมีนวัตกรรม หรือ

เทคโนโลยจีากธนาคาร จะไดรับการคํ้าประกันวงเงินสูงสุดไมเกิน ๕ ลานบาท  

• ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีมีรายชื่อผานการพิจารณาคุณสมบัติจาก

หนวยงานรัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) สํานักงานสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี บสย. เห็นชอบ จะ

ไดรับการคํ้าประกันวงเงินสูงสุดไมเกิน ๒๐ ลานบาท   

ติดต่อ 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ๒ ชั้น ๑๖-๑๘ 

เลขท่ี ๒๙๒๒/๒๔๓ ถ.เพชรบุรีตัดใหม  

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐ 



 

 
 

๓๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๗. การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
 

 

การบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เปนโครงการเพ่ือพัฒนาและ

สนับสนุนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผานการกระบวนการบมเพาะ

ธุรกิจท่ีมีแบบแผน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยาง

ม่ันคงและยั่งยืน โดยเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาและฝกอบรมทางธุรกิจ 

ตลอดจนเชื่อมโยงใหเขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถเริ่มตนธุรกิจ

และนําธุรกิจใหอยูรอดได พรอมท้ังกิจกรรมเสริมความเขมแข็งโดยเฉพาะ 

ดานพัฒนาธุรกิจ และอ่ืนๆอีกมากมาย การดูแลในชวงระยะเวลาเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจประมาณ 

๑-๒ ป เพ่ือใหผูประกอบการไดเรียนรู ทดลองและปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินคาของ

ตนเอง จนเกิดความม่ันใจ สามารถจัดต้ังธุรกิจ และยืดหยัดอยูไดดวยตนเองหลังจากจบจากการ 

บมเพาะ การบมเพาะธุรกิจมี ๓ ระดับ ไดแก 

๑) Pre-Incubation เหมาะสําหรับผูท่ีมีแนวคิดจะเปนผูประกอบการ รวมถึงเพ่ิงเริ่มทําธุรกิจ มาไม

เกิน ๓ ป และตองการมีแผนธุรกิจท่ีเปนตัวตนของผูประกอบการเองเพ่ือทิศทางท่ีชัดเจนในการ

ดําเนินธุรกิจอยางม่ันคง และยั่งยืน 

๒) Incubation เหมาะสําหรับผูประกอบการท่ีทําธุรกิจอยูแลว และมีความตองการปรับปรุงการ

บริหารองคกร เพ่ิมชองทางการตลาด เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

๓) Post-Incubation เหมาะสําหรับผูประกอบการท่ีธุรกิจเริ่มม่ันคงแลว และมีความตองการพัฒนา

ความเขมแข็งขององคกร ขยายเครือขายทางธุรกิจ เพ่ือเรงการเติบโตของกิจการ 

บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ไดแก 

๑) โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค 

• เพ่ือสรางผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุนใหมโดยการตอยอดความคิดใหกับผลงานท่ีมีความ

พรอม มีแนวทางความเปนไปไดทางการตลาด เพ่ือผลักดันสูธุรกิจท่ีจับตองไดและเปนรูปธรรม 

• เพ่ือเฟนหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมตนแบบ”หรือผูท่ีมีไอเดียและผลงานโดดเดน 

ไดรับการคัดเลือกใหเปน.. “นักคิด นักพัฒนาตนแบบ”  

ประโยชน ไดรับความรูและคําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการทําแผนธุรกิจ การเตรียมสินคาหรือ

บริการออกสูตลาด ไดมีเครือขายผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถตอยอดในการทํา

 



 

 
 

๔๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ธุรกิจได และเพ่ิมชองทางการเขาถึงตลาดและแหลงทุนเพ่ือการขายและการขยายธุรกิจ เพ่ือการดําเนิน

ธุรกิจเทคโนโลยีไดทันทีท่ีจบการศึกษา 

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 

• บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ (ไมจํากัดระดับการศึกษา) 

• อายุ ๒๐ – ๓๕ ป ท่ีมีคุณสมบัติตรงในขอใดขอหนี่ง ดังตอไปนี้:- 

(๑) เปนผูท่ีตองการนําผลงานวิจัย หรือ พัฒนาสินคาหรือบริการทางเทคโนโลยีออกสูตลาด 

(๒) เปนผูท่ีเคยเขารวมโครงการแขงขันนวัตกรรมตาง ๆ เชน การประกวดโครงการแขงขันพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (National Software Contest: NSC) หรือ ทีมท่ีเขา

โครงการบมเพาะในมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ 

(๓) เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในสาขาเทคโนโลยีหรือสาขาธุรกิจท่ีจะนําไปทําเปนธุรกิจ และ

ประยุกตใชงานดานตางๆ ในลักษณะท่ีมีความคิดริเริ่มเปนของตนเองเพ่ือตอบโจทยใหญและ

สําคัญของอุตสาหกรรม 

สิทธิพิเศษของผูผานการอบรม 

• ทุนและเงินรางวัล เชน โครงการในป ๒๕๕๙ กําหนดใหรางวัลชนะเลิศ เปน "สุดยอดนักคิด 

นักพัฒนา นวัตกรรมตนแบบ" มูลคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ รางวัลรองชนะเลิศ อีก ๒ รางวัล คือ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐,๐๐๐ บาท (รางวัลขางตน สําหรับผลงาน ท่ีมีคะแนนสูงสุด ๓ ลําดับแรก)  

• โอกาสไดรับทุนเริ่มตนธุรกิจ “ทุนเถาแกนอย” หรือ Business Startup Funds ทุนละ ๒๐,๐๐๐ 

บาท (สําหรับผลงานท่ีผานการประเมินแผนธุรกิจรอบแรก และมานําเสนอผลงานในรอบสุดทาย) 

• โอกาสรวมเปดโลกประสบการณดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการศึกษาดูงานท่ีตางประเทศ 

สําหรับผลงานท่ีมีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก (ทีมละ ๒ คน) 

๒) โครงการเตรียมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจ เทคโนโลยี (New Technopreneurs 
Creation Pre-incubation Program) มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมผูเริ่มตนธุรกิจและ

ทายาทธุรกิจดานเทคโนโลยี  ท่ีมีผลงานและผลิตภัณฑทางดานเทคโนโลยีไอที ซอฟตแวร และเทคโนโลยี

อ่ืนๆ อาทิเชน  Clean technology , Food technology ดวยการพัฒนาทักษะและองคความรูในการ

ดําเนินธุรกิจจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถายทอดจากประสบการณจริง และ

กิจกรรม workshop พรอมผลักดันการเชื่อมโยงชองทางการตลาดและแหลงเงินทุนท่ีหลากหลายท้ังใน

และตางประเทศ 



 

 
 

๔๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประโยชน 

• มีความเขาใจถึงองคประกอบการทําธุรกิจและการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

• มีแผนธุรกิจของตนเองท่ีผานการปรับปรุงและไดรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

• สามารถเตรียมความพรอมในการจัดตั้งและเริ่มดําเนินธุรกิจไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 

(๑) มีผลิตภัณฑหรือแนวคิดตอการพัฒนาผลิตภัณฑเทคโนโลยีท่ีสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง 

(๒) มีความตองการท่ีจะเริ่มดําเนินกิจการภายในระยะเวลาของโครงการ 

(๓) อายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป ในวันท่ียื่นใบสมัคร 

(๔) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป 

(๕) หากจัดตั้งบริษัทแลว ตองเปนผูประกอบการรุนใหมท่ีเริ่มตนธุรกิจมาแลวไมเกิน ๓ ป 

(๖) สงเอกสารการสมัครครบถวน 

สิทธิพิเศษของผูผานการอบรม 

• ไดรับวุฒิบัตรเม่ือจบโครงการภายใตเครื่องหมาย/สัญลักษณ สวทช.  ซอฟตแวรพารค และกรม

สงเสริมอุตสาหกรรม 

• ไดรับการพิจารณาเขารวมโครงการ Technology Business Incubation Program กับศูนย

บมเพาะธุรกิจ สวทช. ตอเนื่อง 

• รับการประชาสัมพันธ และโอกาสออกสูตลาดไปกับ สวทช. (ตามเง่ือนไขโครงการ) 

• รับการเชื่อมโยง และการพัฒนาผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีกับศูนยวิจัยแหงชาติ สวทช. 

(NECTEC, MTEC, BIOTEC, NANOTEC) 

๓) โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation Program) มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผานกระบวนการบมเพาะ

ธุรกิจท่ีมีแบบแผน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางม่ันคงและยั่งยืน จัดสรรพ่ี

เลี้ยงใหผูประกอบการตลอดระยะเวลาโครงการ เพ่ือสนับสนุน ชวยเหลือ และติดตามประเมินผล

สําเร็จตามแผนบมเพาะธุรกิจ 



 

 
 

๔๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กระบวนการบมเพาะธุรกิจ 

 

(๑) วินิจฉัยธุรกิจ / วางแผนการบมเพาะ (Business Diagnosis) เพ่ือศึกษาความสามารถในการ

ประกอบการ และวางแผนบมเพาะธุรกิจรวมกัน 

(๒) อบรมเพ่ิมทักษะทางธุรกิจ และ Product to Market (Advanced Training) (การเจรจาตอรอง 

เทคนิคการขาย ทักษะการนําเสนอ การสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑ ฯลฯ) 

(๓) พบท่ีปรึกษา (Consultation) การพบท่ีปรึกษาท่ีทรงคุณวุฒิดานการตลาด การศึกษาความเปนไปของ

ผลิตภัณฑกอนออกตลาด การเงิน ภาษี กฏหมาย การคิดตนทุนผลิตภัณฑ และบริหารการจัดการ  การ

พบท่ีปรึกษาจะอางอิงตามรายงานวินิจฉัยธุรกิจและความเห็นชอบของบริษัท โดยบริษัทจะไดรับสิทธิพบ

ท่ีปรึกษาบริษัทละ ๔ ครั้ง (ครั้งละ ๖ ชั่วโมง) 

(๔) เครือขายทางธุรกิจ (Business Networking) 

• สิทธิพิเศษในการรับบริการดานสถานท่ีและอุปกรณสํานักงานทํางาน 

• สิทธิพิเศษในการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรภาครัฐและภาคธุรกิจตางๆ เพ่ือความรวมมือใน

การสงเสริมการทําธุรกิจเชน การออกงานแสดงสินคา การเขาประกวดในเวทีตางๆ เปนตน 

• การเชื่อมโยงแหลงสนับสนุนเงินทุนหรือรวมลงทุนท้ังในและตางประเทศ สําหรับทานท่ีตองการ

ขยายการลงทุน 

• สําหรับผูท่ีมีความโดดเดนในโครงการจะไดรับโอกาสในการประชาสัมพันธผลงานผานสื่อตางๆ ของ 

สวทช. และงานประกวดนวัตกรรมชั้นนําท้ังในประเทศและตางประเทศ 

Business Diagnosis 
วินิจฉยัธรุกจิ และวางแผน
กิจกรรมบมเพาะที่จําเปน
สําหรับบริษัท 

Advanced Training 
อบรมพัฒนาความสามารถ
ทางธุรกิจ (การเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจ Band Building 
เปนตน) 

Consultation 
พบที่ปรึกษาเพือ่พัฒนาธุรกิจ 
(สรางระบบโครงสรางบริษัท 
วางระบบการขาย ระบบบัญชี 
การจัดการบุคลากร เปนตน) 

Business Networking 
การเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ
จากพันธมิตร เชน แหลงุทน 
งานแสดงสินคา การ
ประชาสัมพันธบริษัท เปนตน 



 

 
 

๔๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประโยชน 

• ไดทราบถึงจุดแข็งท่ีควรเสริมของตน จุดออนท่ีตองปด 

• ไดรับคําปรึกษาแนะนําจากทีมท่ีปรึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพของกิจการ 

• ไดเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีสามารถชวยเหลือเติมเต็มหรือตอ

ยอดใหกับธุรกิจท่ีทําได 

• สงเสริมชองทางการเขาถึงตลาดและแหลงทุนเพ่ือการขายและการขยายธุรกิจ มีโอกาสไดรับ

ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเปดตลาดท้ังในและตางประเทศ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 

(๑) มีผลิตภัณฑ/บริการดานเทคโนโลยีท่ีสรางรายไดอยูแลว หรือพรอมออกสูตลาดไดทันที 

(๒) เปนผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน ๕ ป 

(๓) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๕ ป ในวันท่ียื่นใบสมัคร 

(๔) วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป 

(๕) สงเอกสารการสมัครครบถวน  

(๖) ถาผานการอบรมโครงการ NEC มาแลวจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

สิทธิพิเศษของผูผานการอบรม 

        ไดรับวุฒิบัตรการบมเพาะฯ ภายใตเครื่องหมาย/สัญลักษณของหนวยงานพันธมิตรท่ีรวมสนับสนุน

โครงการ และ สวทช. รวมถึงข้ึนทะเบียนเปนศิษยเกาของศูนยบมเพาะธุรกิจ สวทช. ซ่ึงจะสามารถเขา

รวมกิจกรรม และเขาถึงเครือขายตางๆของศูนยบมเพาะธุรกิจ สวทช. 

๔) Technology Business Post-incubation Program มีวัตถุประสงคเพ่ือใหศิษยศูนยบมเพาะ

ธุรกิจท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพในการกาวสูเวทีตลาดตางประเทศ ไดมีโอกาสเปดตลาดและ

แสวงหาชองทางการประชาสัมพันธในชองทางท่ีหลากหลาย เชน การออกบูธตางประเทศ และการ

ประกวดรางวัลตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือทําใหเปนท่ีรูจัก รวมไปถึงสรางความ

นาเชื่อถือและการยอมรับให กับผลิตภัณฑและบริษัท พรอมกันนี้ ยังเสริมความม่ันใจให

ผูประกอบการดวยการฝกทักษะเทคนิคการนําเสนอผลงานใหดึงดูดใจและนาสนใจ พรอมกาวสูเวที

ระดับสากล สนับสนุนการเขาถึงชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย อาทิ การออกบูธนิทรรศการใน

งานตางๆ และการพบแหลงเงินทุน 



 

 
 

๔๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ติดต่อ 
ศูนยบมเพาะธุรกิจ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ชั้น ๓ อาคาร INC 1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๕๓๖๒, ๕๓๗๒ 

โทรสาร : ๐ ๒๕๖๔ ๗๒๐๑ 

E-mail: thinkbic@nstda.or.th  

เว็บไซต : www.nstda.or.th/bic 

ดาวนโหลดใบสมัคร: http://www.nstda.or.th/bic/images/Documents/bic_app_v1.1.doc 

 

 

mailto:thinkbic@nstda.or.th
http://www.nstda.or.th/bic
http://www.nstda.or.th/bic/images/Documents/bic_app_v1.1.doc


 

 
 

๔๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๘. การร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 
 

การรวมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี เพ่ือผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีของนักวิจัย 

สวทช. สามารถนําไปใชประโยชนหรือขยายผลในเชิงพาณิชย หรือรวมลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการ

ท่ีมีเทคโนโลยีบุกเบิก โดยเนนการลงทุนในธุรกิจท่ีตั้งใหม (Startup) ท่ีไมเปนรัฐวิสาหกิจ และท่ีมี

ศักยภาพในชวงเริ่มตนของการดําเนินงานเชิงพาณิชย (Early Commercialized Stage) โดยบริษัทตั้ง

ใหมเหลานี้ เม่ือถึงระยะเวลาท่ีจะมีการขยายตัวสามารถรวมลงทุนเพ่ิมเติมกับกองทุนรวมลงทุนตางๆ ได  

ประโยชน์ 

• สนับสนนุเงินลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเริ่มเปดดําเนินงานเชิงพาณิชย อันจะชวยลดความเสี่ยงของ

ภาคเอกชนในการลงทุน โดยรวมจัดตั้งและถือหุนในบริษัทรวมทุน 

• เพ่ิมโอกาสในการวิจัยพัฒนาตอยอด หรือรับถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ใหแกธุรกิจ จากการท่ีมี

สถาบันวิจัยระดับชาติเปนพันธมิตรรวมทุนดานเทคโนโลยี 

• สรางความนาเชื่อถือและความม่ันคงใหแกธุรกิจ จากการมี สวทช. ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐเขารวมทุน 

ท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  

• แนะนําและชวยจัดหาเงินทุนจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจ เชน กองทุนรวมทุนท่ีลงทุน

ในธุรกิจเทคโนโลยี เปนตน 
 

บริการในการร่วมลงทุน สําหรับภาคเอกชนท่ีสนใจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี จะใหการสนับสนุนเงิน

ลงทุน ประสานงานกับศูนยวิจัยแหงชาติ เพ่ือสงนักวิจัยไปปฏิบัติงาน และนําพันธมิตรรวมลงทุน รวมท้ัง

ชวยจัดหาเงินทุนจากแหลงอ่ืนๆ 
 

เกณฑ์การพิจารณาการร่วมลงทุน 
 สวทช. จะรวมลงทุนในธุรกิจท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจท่ีบุกเบิกทางดานเทคโนโลยี ธุรกิจวิจัยและ

พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ธุรกิจท่ีรับการถายทอดผลงานวิจัยของ สวทช. โดยจะตองมี

แนวโนมและศักยภาพท่ีดีระยะยาว และสรางกระแสเงินสดไดดี 
 

สัดส่วนการลงทุน 
 สวทช. จะลงทุนในโครงการท่ีภาครัฐถือหุนรวมกันไมเกินรอยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียน 



 

 
 

๔๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
สวทช. จะกํากับดูแลในฐานะผูถือหุนเทานั้น โดยมีขอตกลงการถอนการลงทุนของ สวทช. ท้ัง

ในกรณีท่ีบริษัทประสบความสําเร็จ และในกรณีท่ีบริษัทไมดําเนินการตามแผนหรือสัญญารวมทุน  ใน

บริษัทท่ี สวทช. ถือหุนกินรอยละ ๒๕ สวทช. จะเสนอผูเปนประธานคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะมีการ

ติดตามแผนและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือประเมินผลและวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท

รวมทุนและผูบริหารอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

ติดต่อ 

ศูนยลงทุน 

ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลย ี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

อาคารสวนงานกลาง ชั้น ๓ หอง ๓๐๔-๒ 

๑๑๑  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท  ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ ตอ ๑๓๒๗, ๑๓๔๐-๑๓๔๕, ๑๓๕๙ 

โทรสาร  ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๓ 

Website: www.nstda.or.th/nic  

 

http://www.nstda.or.th/nic


 

 
 

๔๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๙. การเสาะหาเทคโนโลยี 
 

เปนการสนับสนุนใหบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดมีโอกาสเสาะหาเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศโดยการประสานงานกับองคกรตางประเทศในการดําเนินการ เพ่ือใหบริษัทไทยไดมีโอกาส

เดินทางไปศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑใหม รวมท้ังการเจรจาธุรกิจกับ

บริษัทตางประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูการเลือกและรับเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และการถายทอด

เทคโนโลยีระดับบริษัทตอไป 

รูปแบบการดําเนินงาน 

• สวทช. จะเปนผูจัดหรือรวมจัดโปรแกรมการเดินทาง โดยการประสานงานกับองคกร

ตางประเทศเก่ียวกับสถานท่ีเยี่ยมชม อาทิ โรงงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษา การ

ประชุมสัมมนา นิทรรศการทางเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต 

• สวทช. สามารถใหการสนับสนุนคาใชจายแกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑท่ีได

กําหนดไว 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

สวทช. เปดโอกาสใหผูท่ีสนใจทุกทานสมัครเขารวมโครงการ โดย สวทช. มีสิทธิเปนผูคัดเลือก

ผูเขารวมโครงการท้ังหมด สําหรับผูท่ีสนใจขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเขารวมโครงการ สวทช. 

จะพิจารณาคุณสมบัติจากหนวยงานของผูเขารวมโครงการ ดังตอไปนี้ 

• เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด สหกรณ สมาคม หรือกลุมการ

ผลิตตางๆ ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเปนผูถือหุนไมต่ํากวารอยละ ๕๑  

• เปนธุรกิจเอกชนขนาดกลางหรือขนาดยอม (SMEs) ท่ีมีเงินทุนจดทะเบียนไมเกิน ๒๐๐ ลาน

บาท แตในบางกรณีอาจพิจารณาใหการสนับสนุนแกธุรกิจเอกชนขนาดใหญไดตามดุลยพินิจท่ีเห็นควร  

• เปนบริษัทท่ีมีความมุงม่ันและใหความสําคัญในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ

ประกอบกิจการอุตสาหกรรม และมีความพรอมในการรับขอมูลและเทคโนโลยี เพ่ือการปรับปรุงหรือ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

• สําหรับผูเขารวมเดินทางจะตองสามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารได 



 

 
 

๔๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 สวทช. จะใหการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทาง ภายใตวงเงินท่ีกําหนดไวตามเขตภูมิภาค

ปลายทางในลักษณะการเหมาจายตามอัตราดังตอไปนี้ 

ภมิูภาคปลายทาง วงเงินสนับสนุนไมเกิน (บาท) 

สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา ๓๕,๐๐๐ 

ยุโรป รัสเซีย และเอเชียตะวันออกกลาง เชน อิสราเอล ๓๐,๐๐๐ 

ออสเตรเลีย ๒๕,๐๐๐ 

เอเซีย เชน ญี่ปุน จีน เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร ๒๐,๐๐๐ 

ฟลิปปนส และ อินโดจีน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ๑๕,๐๐๐ 

ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

  

ติดต่อ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๑๓๖๐-๑๓๘๙ 

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๓ 

E-mail: itap@tmc.nstda.or.th  

Website: www.tmc.nstda.or.th/itap  

mailto:itap@tmc.nstda.or.th
http://www.tmc.nstda.or.th/itap


 

 
 

๔๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก 
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 



 

 
 

๕๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ภาคผนวก ก 

บัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย 



 

 
 

๕๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๕๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๕๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๕๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
 

ภาคผนวก ข 

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรายจ่ายเพ่ือการวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๕๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๕๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

 

 



 

 
 

๕๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๕๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๕๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

 

 



 

 
 

๖๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

คําอธิบายการกรอกแบบรับรองรายจายเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คําอธิบายการกรอกแบบรับรองรายจายเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๖๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๖๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๗๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๗๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๗๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๗๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๗๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการยื่นคําขอเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 



 

 
 

๗๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๗๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๗๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๗๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง รายช่ือผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับท่ี ๑)  

--------------------------------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการยื่นคําขอเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลง

วันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศดังตอไปนี้  

ขอ ๑ กําหนดใหหนวยงานดังตอไปนี้ เปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                    (๑) ฝายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท สามารถ รีเสิรช แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด  
                    (๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของบริษัท ไนเน็กซ ไซเอ็นซ แอนด เทคโนโลยี   

               เอเซีย จํากัด  
                    (๓) ฝายวิจัยและพัฒนาของบริษัท บานแพนรีเสิรช แลบบอราทอรี่ จํากัด  
                    (๔) ฝายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอลคอมรีเซิซ จํากัด 
                    (๕) ฝายวิจัยและพัฒนา ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
                    (๖) -  
                    (๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)  
                    (๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินทรอนิคส จํากัด  
                    (๙) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต บริษัท แพนเทค อาร แอนด ดี จํากัด  
                    (๑๐) ศูนยวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Research and Development  

                 Center) บริษัท มินีแบไทย จํากัด  
                    (๑๑) สวนวิจยัและพัฒนา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด  
                    (๑๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบัล เทค แลบอราทอรี จํากัด  
                    (๑๓) ฝายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร จํากัด  
                    (๑๔) สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
                    (๑๕) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอไลน จํากัด  
                    (๑๖) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พรีเมียรโกลเบิลคอรเปอเรชั่น จํากัด 
                    (๑๗) ศูนยวิจัยและพัฒนา (ดอนเมือง) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  
                    (๑๘) บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 
                    (๑๙) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จํากัด  
                    (๒๐) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)  

 
                                                                                                 /(๒๑)… 

 



 

 
 

๗๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

         (๒๑) ฝายวิจัยและพัฒนา ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  
      สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

         (๒๒) ฝายวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  
      สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

         (๒๓) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามเภสัช จํากัด  
                    (๒๔) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ๒๐๐๑ สยามอีโคโนมิค จํากัด  
                    (๒๕) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีอโกรฟอเรสตี้ จํากัด 
                    (๒๖) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จํากัด สาขาท่ี ๑  
                    (๒๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จํากัด สาขาท่ี ๒  
                    (๒๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จํากัด สาขาท่ี ๓  
                    (๒๙) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จํากัด สาขาท่ี ๔  
                    (๓๐) สวนวิจยัและพัฒนา บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จํากัด  
                    (๓๑) ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร จํากัด (มหาชน)  
                    (๓๒) บริษัท ปณปญญ จํากัด 
                    (๓๓) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท แคล - คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด             

                สาขาท่ี ๑ 
                    (๓๔) สํานักงานนวัตกรรม แพน ราชเทวี บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) 
                    (๓๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท นันยาง อินสปายเรชั่น เซ็นเตอร จํากัด 
                    (๓๖) ศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย  
                    (๓๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเมนต จํากัด สํานักงานสาขาท่ี ๑  
                    (๓๘) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส รีเสิรช (เอส.อี.เอเชีย) จํากัด  
                    (๓๙) สวนวิจยัและพัฒนาสินคา บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด 
                    (๔๐) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท มัทสุชิตะ อิเล็คทริค เอวีซี (ประเทศไทย) จํากัด 
                    (๔๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จํากัด 
                    (๔๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท วี-เอฟ ไลทติ้ง จํากัด  
                    (๔๓) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการด เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิสสิส จํากัด สาขาท่ี ๑ 
                    (๔๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท พัทยาฟูดอินดัสตรี จํากัด  
                    (๔๕) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เน็ต แกดเจตส จํากัด  
                    (๔๖) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท แปซิฟค เมล็ดพันธุ จํากัด  
                    (๔๗) ฝายวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร บริษัท โปรซอฟท จํากัด 

         (๔๘) โครงการศูนยเทคโนโลยีพลังงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
                    (๔๙) โครงการอุทยานอุตสาหกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

                 เจาคุณทหารลาดกระบัง 
                    (๕๐) ฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 
                    (๕๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด  
                    (๕๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วอเตอรเทสท จํากัด  
                    (๕๓) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามกูรู จํากัด  

 
/(๕๓)... 

        



 

 
 

๘๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

          (๕๔) โครงการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท จํากัด 
          (๕๕) สวนวิจัยและพัฒนา ฝายเทคนิค บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล                  

       เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) สาขาท่ี ๐๐๐๑ 
                 (๕๖) หนวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด  

                     (๕๗) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
                     (๕๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเวทฟดส จํากัด สาขาท่ี ๑ 
                     (๕๙) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด 
                     (๖๐) ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
                     (๖๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการด เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิสสิส จํากัด 
                     (๖๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเมนท จํากัด  
                     (๖๓) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท นทีทอง โพลีเมอร จํากัด (สาขาท่ี ๒) 
                     (๖๔) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน) 
                     (๖๕) บริษัท สถาบันวิจัยศาสตรดานความงามและสุขภาพ จํากัด  
                     (๖๖) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด 
                     (๖๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด  
                     (๖๘) ฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด  
                     (๖๙) ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยี บริษัท วี.เพาเดอรเทค จํากัด 
                     (๗๐) สวนวจิัยและพัฒนาบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จํากัด 
                     (๗๑)แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด  
                     (๗๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 
                     (๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อีปค คอมพิวเตอร จํากัด 
                     (๗๔) ฝายเทคนิคและพัฒนา บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน) 
                     (๗๕) บริษัท แม็กเนท รีเสิรช จํากัด 
                     (๗๖) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ฟารมาสันต แล็บบอราตอรี่ส จํากัด 
                     (๗๗) หนวยงานวิจัยผลิตภัณฑ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด 
                     (๗๘) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จํากัด (มหาชน) 
                     (๗๙) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
                     (๘๐) แผนกพัฒนาระบบ บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท จํากัด 
                     (๘๑) หางหุนสวนจํากัด อินทิเกรท ซายน 
                     (๘๒) บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด 
                     (๘๓) สวนวจิัยและพัฒนา บริษัท โปลิฟารม จํากัด 
                     (๘๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด  
                     (๘๕) บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จํากัด 
                     (๘๖) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
                     (๘๗) ฝายวิจัย บริษัท ไทยฟูดแอนดเคมิคอล จํากัด  
                     (๘๘) ฝายวิจัย บริษัท จารพา เท็คเซ็นเตอร จํากัด  
                     (๘๙) ฝายวิจัย บริษัท อาหารชีวภาพ จํากัด  
                     (๙๐) ฝายวิจัย บริษัท อีเทอรนอลไลฟ จํากัด  

/(๙๑)... 



 

 
 

๘๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                     (๙๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท คิว อารแอนดดี จํากัด 
                     (๙๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ปราชญสยาม จํากัด 
                     (๙๓) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด 
                     (๙๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด 
                     (๙๕) ฝายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 
                     (๙๖) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท แม็คโคร ฟูด เทค จํากัด 
                     (๙๗) ฝายวิจัยและเสริมสรางนวัตกรรม บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
                     (๙๘) บริษัท พัฒนกล อาร แอนด ดี จํากัด (ฝายวิจัยและพัฒนา)  
                     (๙๙) ผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดอกบัวคู จํากัด 
                     (๑๐๐) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จํากัด  
                     (๑๐๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด  
                     (๑๐๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จํากัด  
                     (๑๐๓) บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกรทเตอรฟารมา จํากัด 
                     (๑๐๔) หนวยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
                     (๑๐๕) ฝายธุรกิจท่ีปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  
                     (๑๐๖) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จํากัด  
                     (๑๐๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดีไซน เกทเวย จํากัด 
                     (๑๐๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูนิซีดส จํากัด  
                     (๑๐๙) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดดิคัลซอฟท จํากัด 
                     (๑๑๐) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 
                     (๑๑๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท โปรเจ็คฟลด จํากัด  
                     (๑๑๒) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด 
                     (๑๑๓) แผนกงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเอชวัฒนายนต จํากัด 
                     (๑๑๔) มูลนิธิสงเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไทย 
                     (๑๑๕) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เซอรวิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จํากัด  
                     (๑๑๖) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท เหรียญไทย อินเตอรพลาส จํากัด 
                     (๑๑๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
                     (๑๑๘) บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร (เอเชีย) จํากัด 
                     (๑๑๙) ศูนยบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
                     (๑๒๐) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
                     (๑๒๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จํากัด 
                     (๑๒๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท คารเปท อินเตอรเเนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) 
                     (๑๒๓) ศูนยวิจัยและพัฒนาบริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
                     (๑๒๔) บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จํากัด 
                     (๑๒๕) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
                     (๑๒๖) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สีลมการแพทย จํากัด 
 

/(๑๒๗)... 



 

 
 

๘๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                       (๑๒๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท บาลานซเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
                       (๑๒๘) บรษัิท อินโนเวชั่นเซ็นเตอร จํากัด 
                       (๑๒๙) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท อูเบะไนลอน (ประเทศไทย) จํากัด 
                       (๑๓๐) บริษัท สุพรีม โพรดักส จํากัด 
                       (๑๓๑) ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
                       (๑๓๒) ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด  
                       (๑๓๓) บริษัท ไทยรุงเรืองวิจัยและพัฒนา จํากัด  
                       (๑๓๔) บริษัท ฟารมา นูวา จํากัด  
                       (๑๓๕) คณะบุคคลโอเอ็นเอฟ เทคโนโลยี  
                       (๑๓๖) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  
                       (๑๓๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยยูนิเวอรแซลออฟฟสโปรดักส จํากัด  
                       (๑๓๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จํากัด  
                       (๑๓๙) ฝายเทคนิค บริษัท นาม สุขภัณฑ จํากัด สาขาท่ี ๓  
                       (๑๔๐) สถาบันไทย-เยอรมัน  
                       (๑๔๑) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอแลป จํากัด  
                       (๑๔๒) บริษัท โมบิแครท จํากัด  
                       (๑๔๓) แผนกวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท บีโปรดักสอินดัสตรี้ จํากัด 
                       (๑๔๔) บริษัท สมารท เอ็มเบ็ดเด็ด เน็ตเวิรค ซีสเต็ม จํากัด  
                       (๑๔๕) สวนวิจัยและพัฒนา บริษัท บี.อินเตอรเนชั่นแนล แอนด เทคโนโลยี จํากัด 
                       (๑๔๖) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ จํากัด 
                       (๑๔๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด 
                       (๑๔๘) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซ่ิง จํากัด 
                       (๑๔๙) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แมชีนเนอรรี่เอ็มโปเรียม (๑๙๙๕) จํากัด 
                       (๑๕๐) บริษัท เซริบรัม ดีไซน จํากัด 
                       (๑๕๑) บริษัท ไลฟ ซายน คอสเมติก รีเซิรซ เซ็นเตอร จํากัด  
                       (๑๕๒) บรษัิท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (๑๙๙๔) จํากัด 
                       (๑๕๓) นายพีรเดช พูลสุข 
                       (๑๕๔) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด 
                       (๑๕๕) หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สยามซีแพคบล็อค จํากัด  
                       (๑๕๖) สํานักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 
                       (๑๕๗) หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สระบุรีรัชต จํากัด 
                       (๑๕๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินเตอรไทย ฟารมาซูติเค้ิล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
                       (๑๕๙) สวนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรี่ส จํากัด 
                       (๑๖๐) บรษัิท เพาเวอร ซีล จํากัด  
                       (๑๖๑) แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด 
                       (๑๖๒) บริษัท ไอ อาร ซี (เอเชีย) รีเสิรช จํากัด 
                       (๑๖๓) สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  
 

/(๑๖๔)... 



 

 
 

๘๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                 (๑๖๔) ศูนยวิจัย-พัฒนาและโรงงานวัคซีนตนแบบ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด 
                     (๑๖๕) ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ดี เอ็ม ซี คอรป (๑๕๔) จํากัด  
                     (๑๖๖) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 
                     (๑๖๗) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส จํากัด 
                     (๑๖๘) หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท อุตสาหกรรมคอนกรีตซีแพค จํากัด 
                     (๑๖๙) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอจจิลซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด  
                     (๑๗๐) หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด 
                     (๑๗๑) หนวยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท นอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด 
                     (๑๗๒) สวนผลิต บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด 
                     (๑๗๓) บริษัท ดี.เอ.รีเซิรช เซ็นเตอร จํากัด 
                     (๑๗๔) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด 
                     (๑๗๕) บริษัท ศูนยอัลแทรเพ่ือการฝกอบรม วิจัยและพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด 
                     (๑๗๖) บริษัท เกรซเทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
                     (๑๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
                     (๑๗๘) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บริสตอล-ไมเยอรส สควิบบ ไทย จํากัด 
                     (๑๗๙) สวนพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด 
                     (๑๘๐) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ลัดดา จํากัด 
                     (๑๘๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 
                     (๑๘๒) ฝายศูนยเทคนิคลูกคา บริษัท ๓ เอ็ม ประเทศไทย จํากัด 
                     (๑๘๓) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) 
                     (๑๘๔) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (Strategy Product Development Division)  

                          บริษัท เอช.ซี.สตารค จํากัด  
                     (๑๘๕) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไพรซ ออฟ วูด อินดรัสทรีส จํากัด 
                     (๑๘๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด 
                     (๑๘๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ําตาลครบุรีจํากัด 
                     (๑๘๘) ฝายวิศวกรรมมิเตอร บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
                     (๑๘๙) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เจริญทัศน จํากัด  
                     (๑๙๐) บริษัท วิจัยนวัตกรรมสิ่งทอ จํากัด 
                     (๑๙๑) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จํากัด  
                     (๑๙๒) สํานักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  
                     (๑๙๓) แผนกวิศวกรรม บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) 
                     (๑๙๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                     (๑๙๕) ฝายวิจัยและพัฒนาศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

                          เทคโนโลยีแหงชาติ สาขาท่ี ๑๙ 
                     (๑๙๖) สํานักงานพลังงานทดแทน บริษัท ซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด  
                     (๑๙๗) บริษัท แอโรแคร จํากัด แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
                     (๑๙๘) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 
 

/(๑๙๙)... 



 

 
 

๘๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                 (๑๙๙) ฝายวิจยัและพัฒนา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
                     (๒๐๐) ฝายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด  
                     (๒๐๑) บริษัท ซัมมิท อารแอนดดี เซ็นเตอร จํากัด  
                     (๒๐๒) บริษัท เอส.ซี.อารทิสทรี จํากัด 
                     (๒๐๓) แผนกวิจัย บริษัท สิทธินันท จํากัด  
                     (๒๐๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท แมคโครฟาร จํากัด  
                     (๒๐๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท กุยบุรีผลไมกระปอง จํากัด 
                     (๒๐๖) ฝายพัฒนาระบบ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด  
                     (๒๐๗) หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 

                 (๒๐๘) หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 
                 (๒๐๙) หนวยงาน Information Technology Office - Domestic Market  
                          บริษัท เอสซีจีซิเมนต - ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด  

                     (๒๑๐) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท โทกามิ กรีน โปรดักส จํากัด สาขาท่ี ๑  
                     (๒๑๑) ศูนยวิจัยและพัฒนาไทยนอคซ บริษัทไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)  
                     (๒๑๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  
                     (๒๑๓) หนวยงานพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด  
                     (๒๑๔) บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเซียจํากัด  
                     (๒๑๕) สวนบริหารระบบงาน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด  
                     (๒๑๖) สวนผลิตกลาไมและเทคนิค บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด  
                     (๒๑๗) สวนวิศวกรรม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด  
                     (๒๑๘) บริษัท แอดวานซอาเชี่ยน จํากัด 
                     (๒๑๙) หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 
                     (๒๒๐) สวนผลิต โรงเยื่อบานโปง บริษัท เอสซีจี เปเปอร จํากัด (มหาชน)  
                     (๒๒๑) สวนสงเสริมการผลิต บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย จํากัด  
                     (๒๒๒) แผนกสนับสนุนการผลิต บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) 
                     (๒๒๓) สํานักงานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด 
                     (๒๒๔) สวนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
                     (๒๒๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด 
                     (๒๒๖) สวนสงเสริมการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 
                     (๒๒๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอรไพรส จํากัด  
                     (๒๒๘) สวนผลิต บริษัท สยามเซลลูโลส จาํกัด 
                     (๒๒๙) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เคไอเจ มารเก็ตติ้ง จํากัด 
                     (๒๓๐) แผนกประกันคุณภาพเยื่อ และแผนกประกันคุณภาพกระดาษ  

                          บริษัท ฟนิคซ พัลพแอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) 
                     (๒๓๑) สวนสงเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 
                     (๒๓๒) หนวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด (มหาชน) 
 
  

/(๒๓๓)... 



 

 
 

๘๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                (๒๓๓) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จํากัด 
                (๒๓๔) แผนกสงเสริมการผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จํากัด  

                    (๒๓๕) ฝายผลิต บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 
                (๒๓๖) สํานักงานกรรมการและผูจัดการท่ัวไป (วิศวกรรม)  
                         บริษัท สยามบรรจุภัณฑสงขลา (๑๙๙๔) จํากัด 

                    (๒๓๗) สวนผลิต โรงงานกาญจนบุรี บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)  
                    (๒๓๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด  
                    (๒๓๙) สวนผลิตและงานประกันคุณภาพ สังกัดสํานักงานกรรมการและผูจัดการท่ัวไป  

                         บริษัท ไทยคอนเทนเนอร (ทีซีซี) จํากัด 
                    (๒๔๐) หนวยงานประกันคุณภาพ รวมกับ หนวยงานผลิต  

                         บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 
                    (๒๔๑) ฝายผลิตและแผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร (ทีซีซี) จํากัด  
                    (๒๔๒) ฝายผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร (ทีซีซี) จํากัด 
                    (๒๔๓) สวนออกแบบบรรจุภัณฑ ฝายการตลาด บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 
                    (๒๔๔) สวนผลิต บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 
                    (๒๔๕) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส จํากัด” 
                    (๒๔๖) สํานักงานกรรมการและผูจัดการท่ัวไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร ขอนแกน จํากัด 
                    (๒๔๗) แผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด 
                    (๒๔๘) ฝายวิจัยและพัฒนา ศูนยทดสอบกลางแหงประเทศไทย  

                         บริษัท ไทยปารคเกอรไรซ่ิง จํากัด 
                    (๒๔๙) แผนกพิมพและสําเร็จรูป ๒ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 
                    (๒๕๐) แผนกวิจัยของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
                    (๒๕๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดิทอป จํากัด 
                    (๒๕๒) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด 
                    (๒๕๓) สวนผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอรสระบุรี จํากัด 
                    (๒๕๔) ฝายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 
                    (๒๕๕) สวนงานวิจัยและปรับปรุง บริษัทเหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
                    (๒๕๖) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จํากัด สาขาลาดกระบัง 
                    (๒๕๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอ-อินโนวาและซินครอน จํากัด 
                    (๒๕๘) นายพิพัฒน วีระถาวร 
                    (๒๕๙) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
                    (๒๖๐) บริษัท สปนคอนโทรล เอเชีย จํากัด 
                    (๒๖๑) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 
                    (๒๖๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จํากัด 
                    (๒๖๓) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด 
                    (๒๖๔) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 
                    (๒๖๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จํากัด 
                    (๒๖๖) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร ฟูดส จํากัด 

/(๒๖๗)... 



 

 
 

๘๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                     (๒๖๗) บริษัท เคพีอี รีเซิรช จํากัด 
                     (๒๖๘) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ของ บริษัท เมล็ดพันธุ เอเชีย จํากัด 
                     (๒๖๙) บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จํากัด 
                     (๒๗๐) ศูนยวิจัยและพัฒนาบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  
                     (๒๗๑) สวนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามซานิทารีฟตติ้งส จํากัด 
                     (๒๗๒) หนวยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อารเอ็กซ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  
                     (๒๗๓) บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด  
                     (๒๗๔) บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จํากัด 
                     (๒๗๕) สวนพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด  
                     (๒๗๖) มหาวิทยาลัยบูรพา 
                     (๒๗๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอส.ที. ไรซ่ิง จํากัด 
                     (๒๗๘) สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน  

                          คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                     (๒๗๙) สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                     (๒๘๐) ศูนยวิจัยและพัฒนาบริษัท ออล อินฟอรเมชั่น เทคโนโลจีส จํากัด 
                     (๒๘๑) บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด 
                     (๒๘๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดิจิตอล อีโคโนมิค จํากัด 
                     (๒๘๓) New Technology Department บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด 
                     (๒๘๔) แผนกผลิตภัณฑและการตลาด บริษัท บางกอก คอมเทค จํากัด 
                     (๒๘๕) บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จํากัด (วิจัยและพัฒนา)  
                     (๒๘๖) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟดมิลล จํากัด 
                     (๒๘๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสทีเท็กซไทล จํากัด 
                     (๒๘๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยนําโชคเท็กซไทล จํากัด 
                     (๒๘๙) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยู-แคตตาล็อก จํากัด 
                     (๒๙๐) ฝายปฏิบัติการ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด 
                     (๒๙๑) บริษัท มิกซแมทพาวเวอร จํากัด “ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
                     (๒๙๒) นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 
                     (๒๙๓) ฝายวิจัยและพัฒนาหางหุนสวนจํากัด ซุนฮ่ัวหลีการทอ 
                     (๒๙๔) แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 
                     (๒๙๕) ศูนยอินโนเวทีฟเทคโนโลยี บริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด 
                     (๒๙๖) ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  

                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สาขาท่ี ๒๐) 
                     (๒๙๗) นายธนาธิป สะและหนาย 
                     (๒๙๘) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด 
                     (๒๙๙) ศูนยวิจัยและพัฒนาบริษัท บี. ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
                     (๓๐๐) แผนก Service Delivery บริษัท ไอทีวัน จํากัด 
                     (๓๐๑) นายไพศาล การถาง 
 

/(๓๐๒)... 



 

 
 

๘๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                (๓๐๒) หางหุนสวนจํากัด ไทคูณ รีเสิรช แอนด ดิเวลลอปเมนท 
                    (๓๐๓) ฝายวิจัยและพัฒนาซอฟทแวร บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
                    (๓๐๔) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เมกา ฟอรซ อินเตอร จํากัด 
                    (๓๐๕) หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สยามมอรตาร จํากัด 
                    (๓๐๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย)  

                         จํากัด (ฟอสเฟตดีวิชั่น) 
                    (๓๐๗) สวนวศิวกรรมและโครงการ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด สาขาท่ี ๑ 
                    (๓๐๘) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสวนกลางบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 
                    (๓๐๙) จี เอ็ม วิจัย 
                    (๓๑๐) ฝายเทคนิค บริษัท เบียรไทย (๑๙๙๑) จํากัด (มหาชน) 
                    (๓๑๑) บริษัท น้ําตาลและออยตะวันออก จํากัด แผนกวิจัยและพัฒนา 
                    (๓๑๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร จํากัด 
                    (๓๑๓) นายสุรัตน วรรณศรี 
                    (๓๑๔) บริษัท คอนเวอรเจนซ ทีม จํากัด 
                    (๓๑๕) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย โคะอิโท จํากัด 
                    (๓๑๖) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลด เมท จํากัด 
                    (๓๑๗) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดอกบัวคู จํากัด 
                    (๓๑๘) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                    (๓๑๙) สํานักวิจัยและพัฒนาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
                    (๓๒๐) บริษัท เฮลตี้ บี จํากัด  
                    (๓๒๑) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร แมนูเฟคเจอริ่ง  

                         จํากัด 
                    (๓๒๒) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด 
                    (๓๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด 
                    (๓๒๔) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด 
                    (๓๒๕) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ธรรมสรณ จํากัด 
                    (๓๒๖) สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
                    (๓๒๗) สวนวิศวกรรม บริษัท มงคลสมัย จํากัด 
                    (๓๒๘) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท สุรากระทิงแดง (๑๙๘๘) จํากัด 
                    (๓๒๙) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท ประมวลผล จํากัด 
                    (๓๓๐) บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด 
                    (๓๓๑) บริษัท กิสโค จํากัด 
                    (๓๓๒) หองปฏิบัติการวิเคราะหวิจัยกลาง บริษัท แสงโสม จํากัด สาขาท่ี ๓ 
                    (๓๓๓) บริษัท ศูนยวิจัยสัตวกรุงเทพ จํากัด (สาขาท่ี ๑) 
                    (๓๓๔) หนวยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท เฟองฟูอนันต จํากัด 
                    (๓๓๕) คณะทํางานวิจัยและพัฒนา บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด 
 

 

/(๓๓๖)... 



 

 
 

๘๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

               (๓๓๖) ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและระบบคุณภาพ  
                            บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) 

                (๓๓๗) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท ประมวลผล จํากัด 
                    (๓๓๘) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท ธนภักดี จํากัด 
                    (๓๓๙) อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จํากัด 
                    (๓๔๐) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท นทีชัย จํากัด 
                    (๓๔๑) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด  
                    (๓๔๒) สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย  
                    (๓๔๓) หนวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จํากัด  
                    (๓๔๔) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือขาย 

                         มหาวิทยาลัยขอนแกน  
                     (๓๔๕) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ไบโอ เซอรวิส จํากัด 
                     (๓๔๕) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ไบโอ เซอรวิส จํากัด  
                     (๓๔๖) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไรซแลนด กรุป จํากัด  
                     (๓๔๗) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท แกนขวัญ จํากัด  
                     (๓๔๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ (ประเทศไทย) จํากัด  
                     (๓๔๙) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เฮมพกรีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  
                     (๓๕๐) งานบริการคนควาและวิจัยผลิตภัณฑเกษตร บริษัท หองปฏิบัติการกลาง  

                          (ประเทศไทย) จํากัด  
                     (๓๕๑) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด  
                     (๓๕๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เกรทเทค ไซเบอรเนติกส จํากัด  
                     (๓๕๓) สวนวิจัยและพัฒนา ฝายเทคนิค บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จํากัด  
                     (๓๕๔) สํานักงานวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด  
                     (๓๕๕) สํานักงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑกอสราง บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด  
                     (๓๕๖) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
                     (๓๕๗) ศูนยเทคโนโลยี บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด สาขาท่ี ๒  
                     (๓๕๘) ศูนยวิจัยฮักเคิลเบอรรี่ บริษัท อินโนฟน จํากัด 
                     (๓๕๙) บริษัท ซันโกลด โฮลดิ้ง จํากัด 
                     (๓๖๐) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
                     (๓๖๑) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล จํากัด  
                     (๓๖๒) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด  
                     (๓๖๓) ศูนยนวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จํากัด  
                     (๓๖๔) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                     (๓๖๕) หนวยงานวิศวกรรม บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 
                     (๓๖๖) หนวยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ (Technical Services &  

                          Development) บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด 
                     (๓๖๗) หนวยงานวิศวกรรม บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด  
                     (๓๖๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท แมน้ําสแตนเลสไวร จํากัด (มหาชน)  

/(๓๖๙)... 



 

 
 

๘๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                    (๓๖๙) บริษัท สถาบันวิจัยเอ็นวี จํากัด  
                    (๓๗๐) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วินเซนส จํากัด  
                    (๓๗๑) ศูนยวิจัยและพัฒนา บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด 
                    (๓๗๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไดโน อีเล็คทริค จํากัด 
                    (๓๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท คอรเนล โพลิเมอร จํากัด 
                    (๓๗๔) คณะทํางานและวิจัยและพัฒนา บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด (สาขา ๑)  
                    (๓๗๕) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด  
                    (๓๗๖) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยาม มอดิฟายด สตารช จํากัด 
                    (๓๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามฟายนเฆมี จํากัด 
                    (๓๗๘) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท เลนโซ วีล จํากัด 
                    (๓๗๙) หนวยงานทรัพยากรธรณีและเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  
                    (๓๘๐) สวนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝายวิศวกรรม บริษัท ยูนิแอร คอรปอเรชั่น จํากัด 
                    (๓๘๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  
                    (๓๘๒) สวนวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)  
                    (๓๘๓) ฝายเทคนิค บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จํากัด 
                    (๓๘๔) แผนกสิ่งแวดลอม บริษัท ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ แอนดดิสทิลเลอรี่ จํากัด  
                    (๓๘๕) สวนสงเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด  
                    (๓๘๖) สวนสงเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด  
                    (๓๘๗) สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง  

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
          (๓๘๘) สวนสงเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 

                    (๓๘๙) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
                    (๓๙๐) หนวยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จํากัด  
                    (๓๙๑) แผนก GIS (Geographic Information System) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด  
                    (๓๙๒) สวนโปรเจค แมเนจเมนท บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  
                    (๓๙๓) นายชาตรี เลิศสิมา  
                    (๓๙๔) ศูนย Process Technology บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  
                    (๓๙๕) หนวยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)  
                    (๓๙๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
                    (๓๙๗) แผนกวิทยาศาสตร บริษัท อธิมาตร จํากัด  
                    (๓๙๘) คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
                    (๓๙๙) นายอรรถกร เกงพล  
                    (๔๐๐) สวนนวัตกรรมผลิตภัณฑและพัฒนาตลาด บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด  
                    (๔๐๑) Process and Materials Development บริษัท แกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด  
                    (๔๐๒) หนวยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จํากัด  
                    (๔๐๓) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล อินเตอรเนชั่นแนล รีเสิรช เซ็นเตอร  

                  จํากัด  
  

/(๔๐๔)... 



 

 
 

๙๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                    (๔๐๔) นางสาวนรารักษ บุตรชา  
                    (๔๐๕) สํานักงานเทคนิคและประกันคุณภาพ                                                  
                             บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

          (๔๐๖) หนวยงานผลิตและบํารุงรักษา บริษัท อนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากัด  
                    (๔๐๗) หนวยวิจัยและพัฒนาบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จํากัด  
                    (๔๐๘) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                    (๔๐๙) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ชอไชยวัฒน อุตสาหกรรม จํากัด สาขา ๐๑ 
                    (๔๑๐) ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท โพลีเมอร ฟอรม จํากัด  
                    (๔๑๑) หนวยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ (Technical Services &  

                   Development) บริษัท เอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด 
                    (๔๑๒) แผนกวิจัย และพัฒนาซอฟตแวรทางการแพทย บริษัท เวิลดเมดิก อินฟอรเมชั่น  

                   แอนด เทคโนโลยี จํากัด  
                    (๔๑๓) ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  

                  (องคการมหาชน) 
                    (๔๑๔) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ  
                    (๔๑๕) หนวยงาน Information Technology Office - Structural Business  

                   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  
                    (๔๑๖) บริษัท วีฟอรอารแอนดดี จํากัด 
                    (๔๑๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแกว บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)  
                    (๔๑๘) ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน  
                    (๔๑๙) บริษัท พรีเมียรซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
                    (๔๒๐) หนวยงาน Cement Application Technology บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด 
                    (๔๒๑) หนวยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอสโม กรุป จํากัด (มหาชน) 
                    (๔๒๒) ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัด  
                    (๔๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ฟอรแคร จํากัด  
                    (๔๒๔) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิรช จํากัด  
                    (๔๒๕) ฝายพัฒนาและนวัตกรรม และฝายประกันคุณภาพ - บริษัท คอนวูด จํากัด  
                    (๔๒๖) หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ - บริษัท อินทรี ซุปเปอรบลอก จํากัด 
                    (๔๒๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)  
                    (๔๒๘) ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นแนวหนา สถาบันวิทยสิริเมธี 
                    (๔๒๙) แผนกวิจัย บริษัท เค - แลบ จํากัด  
                    (๔๓๐) กลุมงานสงเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
                    (๔๓๑) หนวยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต - ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด  
                    (๔๓๑) หนวยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต - ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด  
 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายประสงค พูนธเนศ) 
อธิบดีกรมสรรพากร 



 

 
 

๙๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ภาคผนวก ค  

บัญชีนวัตกรรมไทย 

 

 

 



 

 
 

๙๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

 



 

 
 

๙๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

ภาคผนวก ง 

เอกสารประกอบการส่งเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเป� าหมาย 

 



 

 
 

๙๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๙๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๙๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๙๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๙๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๙๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๐๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๑๐๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๐๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๑๐๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๐๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๐๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๑๐๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๐๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๐๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๐๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๑๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๓ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๔ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๕ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๗ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 



 

 
 

๑๒๘ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 



 

 
 

๑๒๙ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล 

 

 คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม คณะกรรมาธิการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมกับ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใครขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ท่ีสนับสนุนขอมูลในเอกสารเผยแพรฉบับนี้ ไดแก 

กระทรวงการคลัง 

๑. กรมสรรพากร 

๒. สํานักงบประมาณ 

๓. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม 

๑. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

๒. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 



 

 
 

๑๓๐ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

คณะผู้จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 

๑. นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ท่ีปรึกษากรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศดานเศรษฐกิจ 

ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เศรษฐกิจกระแสใหม 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 

คณะผู้จัดทํา 

๑. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศดานเศรษฐกิจ 

รองประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

๒. นางอุทัยวรรณ กรุดลอยมา กรรมการและเลขานุการอนุกรรมาธิการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม 

  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

๓. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ นักวิจัยนโยบาย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 

 

 

 



 

 
 

๑๓๑ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ร่วมกับ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

 
 

๑๓๒ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนทีทํ่าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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