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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Research Gap Fund-Ted Fund
โครงการดําเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถึง 15 พฤษภาคม 2561
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Research Gap Fund - Ted Fund
โครงการดําเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

“ค่าออกแบบ/สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์”
“ค่าวิเคราะห์ ทดสอบ” 

“ค่าตอบแทนการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา”
“ค่าประเมิน/ศกึษาความเป็นไปได้ทางการตลาด”

และอื่นๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด

SME มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการรอบใหม่
ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
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• วัตถุประสงค์

สนับสนุนการทําพัฒนาต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทย ให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด และพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอด 
จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการ
ในระดับอุตสาหกรรม (Industrial/Commercial scale) 
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• เป้าหมาย

ธุรกิจ 40 ราย

ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง นําผลงานวิจัยต่อยอด 

5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อาหารเพื่ออนาคต, ระบบขนส่งสมัยใหม่, การสร้างเสริม

สุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย, เคมีชีวภาพและ

เชื้อเพลิงชีวภาพ, นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
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• เงื่อนไข
1. ต้องนําผลงานวิจัยที่สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทยมาต่อยอด ทั้งนี้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น

จะต้องเป็นผลงานที่มีผลสําเร็จอย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) มาแล้ว 

2. ลักษณะโครงการเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนําไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรม 

ผ่านกระบวนการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ดําเนินการทดสอบ

ตามมาตรฐาน หรือทดลองผลิตสินค้าเพื่อนําไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนทุนนี้ อาจนําไปให้สิทธิแบบ 

exclusive หรือ non-exclusive ก็ได้ ทั้งนี้ กรณี non-exclusive ผู้สนับสนุนทุนสงวนสิทธิ

ในการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ

4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในรูปของตัวเงินงบประมาณ (in-cash matching) 

สําหรับพัฒนาโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

5. สามารถดําเนินการตามข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
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• รูปแบบเงินสนับสนุน

Research Gap Matching fund ≤ 75% ของงบประมาณ

โครงการ

วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สําหรับธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี

และธุรกิจเครื่องสําอาง หรือไม่เกิน 2,000,000 บาท 

สําหรับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: อาหารเพื่ออนาคต, 

ระบบขนส่งสมัยใหม่, การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตคนไทย, เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ, 

นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน

ให้การสนับสนุนในลักษณะของ

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน 

(matching grant) ผ่านมหาวิทยาลัย

หรือ สถาบันวิจัยในประเทศไทย

ที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ

นําผลงานวิจัยมาตอ่ยอด
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• การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

40% 40% 20%
หลังจากวันที่มหาวิทยาลัย

หรือสถาบันวิจัย ลงนาม

สัญญาตามรูปแบบที่ สวทช. 

กําหนด และจัดส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่มหาวิทยาลัย

หรือ สถาบันวิจัย จัดส่ง

รายงานความก้าวหนา้

ร้อยละ 40 ของโครงการ 

พร้อมด้วยรายงาน

สรุปการใช้จ่ายเงิน

หลังจากที่มหาวิทยาลัย

หรือ สถาบันวิจัย ได้จัดส่ง

รายงานผลสําเร็จ

ฉบับสมบูรณ์พร้อม

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน
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ที่ให้การสนับสนุน 

1. ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะในส่วน upfront fee ตามจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงธุรกิจ (Business Mentor) (ถ้ามี) ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

โดยพี่เลี้ยงธุรกิจนั้น จะต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

2. ค่าจ้าง
 ค่าจ้างในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตระดบัอุตสาหกรรม 

การออกแบบหรือวิศวกรรม

 ค่าจ้างในการวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

 ค่าจ้างด้านกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตามจริง 

แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายในการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดตามความเหมาะสม

3. ค่าใช้สอยและวัสดุ
 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ

 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการวิเคราะห์ ทดสอบ การขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์

 ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน (อย., สมอ.ฯลฯ) ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

• หมวดค่าใช้จ่าย
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• หมวดค่าใช้จ่าย

ที่มิได้อยู่ในขอบเขต
การสนับสนุน

1. เครื่องมือและเครื่องจักรใช้ในการผลิต  

2. ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์  

3. ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิทรพัย์สินทางปัญญา ที่นอกเหนือจาก

upfront fee เช่น ค่าตอบแทนรายปี (royalty fee) 

ค่าตอบแทนการใช้สิทธิขั้นต่ํา (minimum fee) เป็นต้น

4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทนุในทรัพย์สินถาวร  

5. เงินเดือนพนักงาน
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ด้านเทคโนโลยี

ด้านการตลาด

ด้านธุรกิจ

ด้านบริหารจัดการ

ด้านความพร้อมและความมุ่งมั่น
ของทีมวิจัยและผู้ประกอบการ

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นําเสนอ มีคุณค่าทางนวัตกรรมและอยู่ในขั้นที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ไปสู่ต้นแบบของผลิตภัณฑ์/บริการ ในระดับอุตสาหกรรมไดห้รอืไม่ 

พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความโดดเดน่ แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน 
มีคุณค่าและตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นําเสนอมีศักยภาพที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงใด 
โดยพิจารณาจาก Business Model โอกาสทางการตลาด และผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิและสังคม

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นําเสนอ มีแผนการจัดทําต้นแบบในระดบัอุตสาหกรรมอย่างไร 
มีความเป็นไปได้ในการนําไปผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงข้อกําหนด กฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆ 
และสามารถดําเนินโครงการพร้อมส่งมอบรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

พิจารณาความพร้อมและความมุ่งมั่นของทีมวิจัยและผู้ประกอบการที่จะผลักดันให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสําเร็จ 
รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนได้ 

• หลักเกณฑ์การกลั่นกรองและคัดเลือกโครงการ
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มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม

พร้อมเอกสารประกอบ

สวทช. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และแจ้งผลให้มหาวิทยาลัย
หรือ สถาบันวิจัยทราบ เพื่อแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด

สวทช. แจ้งผลการอนุมัติและจัดทําสัญญา ระหว่าง อธิการบดี หรือ 

ผู้มีอํานาจในการลงนามของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย กับ สวทช.

สวทช. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก
และอนุมัติโครงการโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมาชี้แจงรายละเอียดโครงการและนําเสนอแผนธุรกิจ

กําหนดวันปิดการรับ
ข้อเสนอโครงการปี 2561 

15 พฤษภาคม 2561

• ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
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• “ผู้สนับสนุนทุน” ไม่ขอถือสิทธิความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

• ทรัพย์สินทางปัญญาใดที่มีมาก่อนการดําเนินโครงการ
สนับสนุนทุนนี้และนํามาใช้ในโครงการ
ย่อมเป็นของเจ้าของเดิม

• ให้ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนตกแก่ "ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” 
เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนยื่นขอรับการสนับสนุน

• มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และ “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” 
มีหน้าที่ต้องร่วมกันจัดทําและส่งมอบรายงานผลงานวิจัยต่อ สวทช.

• มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ 
“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” ในการนําผลงานวิจัย
ออกสู่เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ “ผู้สนับสนุนทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” ไม่ต้องแบ่งรายได้จาก
การนําผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์แก่ “ผู้สนับสนุนทุน” 
แต่ต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประดษิฐ์ตามหลักเกณฑ์
และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

• หากมีความจําเป็นอันเนื่องมาจาก 
(ก) “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” มิได้นําผลงานวิจัยนั้น 

ไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร  
(ข) เพื่อเยียวยาความเสียหายด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัย 

หรือ 
(ค) เพื่อสาธารณประโยชน์แล้ว “ผู้สนับสนุนทุน” 

สามารถเข้าแทรกแซงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย 
ภายใต้การสนับสนุนได้ โดยมีค่าตอบแทนอันสมควร

• กรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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ในระหว่างดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัย

หรือสถาบันวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการที่

นําผลงานวิจัยมาต่อยอด จะต้องจัดส่ง

รายงานความคืบหน้าของโครงการทุกเดือน 

หรือตามกําหนดเวลาที่ สวทช. จะกําหนดขึ้น

ตามความเหมาะสมภายหลัง

เมื่อสิ้นสุดโครงการ มหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการที่

นําผลงานวิจัยมาต่อยอด มีหน้าที่จัดส่ง

รายงานผลความคืบหน้าของโครงการ

ฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลเกี่ยวกับ

รายรับ การลงทุน การจ้างงาน และ/หรือ

อื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยในโครงการให้แก่ สวทช.

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลา

ดําเนินงานโครงการ รวมถึงความคืบหน้า

ที่เกิดขึ้น 9 เดือนหลังสิ้นสุดโครงการ

สวทช. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าเยี่ยมชม

โครงการเพื่อติดตามและประเมิน

ความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ

• การรายงานและติดตามผล
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มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยเจ้าของผลงานวิจัย

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

(เอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย) 

1. ข้อเสนอโครงการเป็น word file ลงนามจากฝั่งมหาวิทยาลัย

(แบบฟอร์ม: RGFTED_ข้อเสนอโครงการ)

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบฟอร์ม: RGFTED_ตารางคํานวณค่าใช้จ่าย)

3. ประวัติบริษัทเอกชน หนังสือรับรองบริษัท และ CV ของบุคลากรคนสําคัญในบริษัท 

4. CV ของนักวิจัยในโครงการ 

5. หนังสือขออนุญาตการใช้สิทธิ (หากมี) 

6. CV ของที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (หากมี) 
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สําหรับการยื่นข้อเสนอโครงการ 
โปรดทําหนังสือนําส่งข้อเสนอโครงการ (ลงนามโดยอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอํานาจของมหาวิทยาลัย) 

เรียน ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ส่งเอกสารมาที ่

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาความรว่มมอืพันธมติร

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลวงหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71694, 71699 โทรสาร 02-564-7004

E-mail: gapfund@nstda.or.th

โปรดส่งไปรษณีย์ถึง สวทช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

หากส่งช้ากว่าเวลาขา้งต้น ถือว่าข้อเสนอโครงการของท่านส่งไม่ทนัตามกาํหนด
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ติดต่อสอบถาม

• วทันยา 081-700-6885

• ชมพูนุช 081-318-7532 

• โทรสาร: 02-564-7004

• E-mail: gapfund@nstda.or.th

https://www.nstda.or.th/th/news/11884-research-gap-fund-ted-fund


