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สำ� นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ   
หน่วยง�นในกำ�กับของกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มี
พันธกิจในก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�พัฒน�
ผู้ประกอบก�รไทยต�มนโยบ�ย Thailand 4.0 ของรัฐบ�ล 
ตั้งแต่ก�รสร้�งสรรค์ง�นวิจัยพัฒน� เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และก�รออกแบบ ตลอดจนผลักดันก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 
สู่ผู้ประกอบก�รไทยด้วยกลไกต่�งๆ ต้ังแต่ก�รพัฒน�กำ�ลังคน 
พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น พัฒน�องค์คว�มรู้เพื่อเผยแพร่ รวม
ไปถึงกลไกในก�รลดคว�มเส่ียงในก�รทำ�วิจัยพัฒน�ให้กับภ�ค
เอกชน ซึ่งกลไกต่�งๆ เหล่�นี้จะช่วยให้เอกชนไทยส�ม�รถยกระดับ 
คว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันด้�นเทคโนโลยี และพัฒน�องค์กรให้
เจริญเติบโตได้อย่�งยั่งยืน สร้�งเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 

ภ�ยใต้คว�มเปล่ียนแปลงด้�นเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วของโลก 
ณ เวล�นี้ เพื่อให้ภ�คธุรกิจไทยส�ม�รถร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจ
ไปสู่ Thailand 4.0 ได้ ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ซ่ึงเป็นโอก�สท่ี
จะพ�ประเทศไทยให้หลุดพ้นจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�งได้นั้น 
กลไกก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ผู้ประกอบก�รไทย 
ลงทุนทำ�วิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี จึงยิ่งมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่ง 
สวทช. จึงได้ถือโอก�สรวบรวมกลไกก�รสนับสนุนต่�งๆ ในหนังสือ
ฉบับนี้ และหวังว่�ผู้ประกอบก�รจะให้คว�มสนใจนำ�กลไกก�ร
สนับสนุนต่�งๆ เหล่�นี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อม�ร่วมกันสร้�งสรรค์ง�น
วิจัย พัฒน� และนวัตกรรม ผลักดันประเทศไทยให้เข้�สู่ Thailand 
4.0 ได้อย่�งแท้จริงต่อไป 

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

สารจากผู้อำ นวยการ  
สำ	นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
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ดร. ฐิต�ภ� สมิตินนท์ 
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลย ี
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี  ภ�ยใต้สำ�นักง�นพัฒน�
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ มีภ�รกิจหลักในก�รบริห�ร
จัดก�รเทคโนโลยี ตั้งแต่ก�รรับโจทย์วิจัยจ�กภ�คธุรกิจและ
อุตส�หกรรมรวมทั้งพันธมิตรจ�กหล�ยภ�คส่วน ก�รบริห�รง�น
วิจัย ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นเทคโนโลยี ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและ
ขับเคลื่อนผลง�นวิจัยไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ รวมถึง
กลไกที่จะสนับสนุนให้ภ�คเอกชนลงทุนทำ�วิจัยพัฒน�เพิ่มม�กขึ้น  
ทั้งกลไกด้�นก�รเงิน (Financial Mechanism) และ กลไกด้�นอื่นๆ  
(Non-financial Mechanism) อ�ทิเช่น ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและ
ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร วทน. เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ 
ภ�คธุรกิจทั้งผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อม รวมไปถึงภ�คธุรกิจขน�ดใหญ่ 

หนังสือเล่มนี้จัดทำ�ข้ึนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกก�ร
สนับสนุนผู้ประกอบก�รต่�งๆ ของ สวทช. เพื่อให้ผู้ประกอบก�ร 
ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้สะดวกย่ิงข้ึน และใช้ประโยชน์ได้อย่�งเต็มที่ 
โดยเนื้อห�ได้รวบรวมไว้ 5 ด้�น ได้แก่ 1) ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 
2) ก�รเงิน ภ�ษี และม�ตรก�รส่งเสริม 3) ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 4) กลไกส่งเสริมธุรกิจและส่งเสริม 
ผูป้ระกอบก�รด�้นเทคโนโลยรี�ยใหม ่และ 5) ด�้นโครงสร�้งพืน้ฐ�น 
ทั้งนี้ มีจุดประสงค์ให้เอกชนไทยส�ม�รถเข้�ถึงเทคโนโลยีได้ง่�ยข้ึน 
ลดคว�มเสี่ยงของก�รลงทุนวิจัยพัฒน� และเข้�ใจ best practice 
ของก�รทำ�ธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

สวทช. มีคว�มเช่ือว่� ภ�ยใต้กลไกเหล่�นี้ ถึงแม้ว่�จะเป็น 
ผู้ประกอบก�รร�ยเล็กก็จะได้รับโอก�สที่จะสร้�งสรรค์นวัตกรรม
ใหญ่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ของ
รัฐบ�ลได้  สวทช. จึงหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ท่�นจะใช้ข้อมูลในหนังสือ
เลม่นีเ้พือ่เข�้ถงึบรกิ�รของ สวทช. ไดม้�กยิง่ขึน้ และส�ม�รถนำ�กลไก
ต�่งๆ เหล�่นีเ้ข�้ไปชว่ยผลกัดนัก�รใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์รของท�่นให้
เติบโตได้อย่�งยั่งยืนต่อไป

สารจากผู้อำ นวยการ 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
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หน่วยง�นในกำ�กับของกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534  
สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดย
ก�รนำ�คว�มส�ม�รถอันเหนือชั้นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�ช่วยให้ภ�คก�รเกษตรและ
ภ�คอุตส�หกรรมส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ดี มีประสิทธิภ�พสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำ�เนินง�นผ่�นก�ร
ทำ�ง�นร่วมกัน โดยมีศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี หรือ ทีเอ็มซี (TMC) และ 4 ศูนย์วิจัยแห่งช�ติ 
คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ หรือ ไบโอเทค (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งช�ติ หรือ เอ็มเทค (MTEC) และศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ หรือ น�โนเทค (NANOTEC) 
และสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท. 

สวทช. มภี�รกจิหลกั คอื ก�รทำ�วจิยัและสนบัสนนุก�รวจิยัเพือ่นำ�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี
ไปช่วยพัฒน�ประเทศ โดย สวทช. สนับสนุนให้มห�วิทย�ลัย หน่วยง�นรัฐ และภ�คเอกชนเข้�ม�มี
ส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อน ผ่�นกลไกต่�งๆ อ�ทิ ก�รร่วมวิจัย ก�รรับจ้�งวิจัย ก�รให้คำ�ปรึกษ� และ
ก�รแก้ไขปัญห�อุตส�หกรรม ก�รสร้�งและก�รเข้�ถึงคลังข้อมูลผลง�นวิจัย ก�รช่วยจัดห�ข้อมูล
วิช�ก�รที่จำ�เป็นสำ�หรับง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อแก้ปัญห�ที่ประสบอยู่ รวมถึงก�รพัฒน�บุคล�กร 
และเตรียมโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�คัญต่�งๆ ไว้รองรับ

นอกจ�กน้ี ภ�คเอกชนที่มีศักยภ�พในก�รดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�ด้วยตัวเอง ยังส�ม�รถ 
จัดตั้งห้องปฏิบัติก�รในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศได้ 
เพื่อดำ�เนินก�รวิจัยคู่ขน�นไป หรือเชื่อมโยงกับ สวทช. ได้อีกท�งหนึ่งด้วย  

ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี มุ่งให้คว�มช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่�งๆ ในก�รนำ�ผลง�น 
ก�รค้นพบและเทคโนโลยีต่�งๆ ม�ใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ โดยมีระบบก�รบริห�รจัดก�ร
เทคโนโลยีแบบครบวงจร ประกอบด้วย ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�ง
ปัญญ�ให้เกิดผลประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ ก�รส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพ�ะธุรกิจเทคโนโลยี

สวทช. ไดส้ร�้งเครอืข�่ยคว�มรว่มมอืกบัสว่นร�ชก�ร เอกชน และสถ�บนัก�รศกึษ� เพือ่เชือ่มโยง 
ใหน้กัวทิย�ศ�สตรไ์ทยไดท้ำ�ง�นกนัอย�่งใกล้ชดิ และเข�้ถงึคว�มต้องก�รของทัง้ภ�คก�รเกษตรและ
ภ�คอุตส�หกรรมต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นอุตส�หกรรมย�นยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ก�รแพทย์ 
สิ่งทอ และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้�วสู่ก�รเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดก�รสร้�งนวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันของประเทศบนเวทีก�รค้�โลกได้

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
Technology	and	Management	Center	(TMC)

สำ	นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
National	Science	and	Technology	Development	Agency

บทนำ 
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อาหารและการเกษตร
มุ่งเน้นก�รใช้เทคโนโลยีชีวภ�พเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รผลิต ก�รแปรรูป และสร้�งมูลค่�เพิ่ม โดยให้
คว�มสำ�คัญกับอุตส�หกรรมอ�ห�ร พืช สัตว์และอุตส�หกรรมที่
มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้�ว มันสำ�ปะหลัง ย�งพ�ร� 
ป�ล์มนำ�มัน กุ้งกุล�ดำ� โค เป็นต้น

การแพทย์และสาธารณสุข
มุ่งวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีชีวภ�พในระดับชีววิทย�

โมเลกุล โดยเน้นเป้�หม�ยก�รวิจัยเพื่อแก้ปัญห�โรคอุบัติใหม่
และอุบัติซำ�ที่สำ�คัญและเป็นปัญห�ของประเทศ อ�ทิ ม�ล�เรีย 
ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก นอกจ�กน้ียังมีก�รพัฒน�เทคโนโลยี
ชีวส�รสนเทศเพื่อก�รทำ�น�ย ป้องกันและรักษ�โรคเรื้อรังที่มี
ปัจจัยท�งพันธุกรรม เช่น โรคธ�ลัสซีเมีย เป็นต้น

ทรัพยากรชีวภาพ
มุ่งเน้นง�นวิจัยทรัพย�กรจุลินทรีย์แบบเชื่อมโยงและครบ

วงจร ตัง้แตก่�รสำ�รวจ ก�รเกบ็ตวัอย�่ง ก�รจำ�แนกและแยกชนดิ 
ให้บริสุทธิ์ ก�รจัดเก็บ ก�รพัฒน�กระบวนก�รเลี้ยง เพิ่มคว�ม
ส�ม�รถและประสิทธิภ�พของจุลินทรีย์ในก�รผลิตส�รออกฤทธิ์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	
National	Center	for	Genetic	Engineering	and	Biotechnology	(BIOTEC)

ท�งชีวภ�พ เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�เป็นย�ใหม่ หรือ
ส�รปร�บศัตรูท�งก�รเกษตรและประยุกต์ใช้ในอุตส�หกรรม
ต่�งๆ รวมถึงก�รดำ�เนินง�นวิจัยด้�นกฎหม�ยเทคโนโลยีชีวภ�พ 
เพื่อก�รพัฒน�ระบบและว�งแนวท�งสำ�หรับก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรชีวภ�พและทรัพย�กรจุลินทรีย์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นก�รบำ�บัดและฟืนฟูเพื่อแก้

ปัญห�สิ่งแวดล้อม เช่น ก�รวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนก�รผลิต
ในโรงง�นอตุส�หกรรมเพือ่ลดก�รสญูเสยีก�รใชท้รพัย�กรนำ�และ
พลังง�น นอกจ�กนี้ยังดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี
ชีวภ�พและออกแบบท�งวิศวกรรมในก�รผลิตก๊�ซชีวภ�พจ�ก
ของเสียอุตส�หกรรมอ�ห�รและอุตส�หกรรมแปรรูปผลิตผล
ท�งก�รเกษตร เชน่ เปลือกและก�กมนัสำ�ปะหลัง ก�รพัฒน�ก�ร
เลือกใช้จุลินทรีย์ที่เหม�ะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตก๊�ซ
ชีวภ�พ ก�รพัฒน�ก�รออกแบบกระบวนก�รสร้�งและผลิตใน
ก�รใช้ง�นจริงในระดับอุตส�หกรรม ก�รพัฒน�เอนไซม์เพื่อแปร
ชีวมวลเป็นพลังง�นและส�รเคมีเพิ่มมูลค่�

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
National	Metal	and	Materials	Technology	Center	(MTEC)

จัดตั้งขึ้นต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2529 เพื่อสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีท�งด้�นโลหะและวัสดุ 
มพีนัธกจิในก�รพฒัน�และสร�้งขดีคว�มส�ม�รถท�งด�้นเทคโนโลยวีสัดใุหแ้ก่ภ�ครฐัและภ�คเอกชน โดยดำ�เนนิก�รวจิยั พฒัน�และ
วศิวกรรม ก�รถ�่ยทอดเทคโนโลย ีก�รพฒัน�กำ�ลงัคน รวมถงึก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น เพือ่ยกระดบัขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั
ของภ�คธุรกิจอุตส�หกรรม และพัฒน�คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ก�รขับเคลื่อน 5 เรื่องหลัก ดังนี้

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 มีหน้�ที่หลักคือ ดำ�เนินง�นวิจัยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยีฐ�นที่สำ�คัญและก�รวิจัยพัฒน�ที่ตอบสนองต่อ 
ก�รแกป้ญัห�และคว�มต้องก�รของประเทศ รวมทัง้เชือ่มโยงและส่งเสรมิใหม้กี�รนำ�ผลง�นวจัิยและพฒัน�ไปสูผู้่ใช ้ทัง้เพือ่ก�รพ�ณชิย์
และเพ่ือก�รพัฒน�สังคม ชุมชนและส�ธ�รณประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้เกิดก�รใช้คว�มรู้และประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภ�พในก�ร
พัฒน�ประเทศด้�นสังคมและเศรษฐกิจได้อย่�งยั่งยืน

ไบโอเทค ดำ�เนินก�รวิจัยทั้งก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีฐ�นได้แก่ เทคโนโลยีหน้�ที่ของจีโนม เทคโนโลยีชีวภ�พ
จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภ�พก�รเกษตร ตลอดจนก�รทำ�วิจัยเชิงประยุกต์ในด้�นต่�งๆ ดังนี้ี้
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National	Electronics	and	Computer	Technology	Center	(NECTEC)

1. เกษตรและอาหาร
มุ่งเน้นพัฒน�ระบบก�รเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

และพัฒน�ระบบเพิ่มประสิทธิภ�พกระบวนก�รผลิตอ�ห�รด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Food Chain) เช่น ระบบช่วยบริห�ร
จัดก�รพื้นที่ก�รเกษตร แอปพลิเคชั่นเพื่อก�รเกษตรและก�ร 
จัดทำ�ทะเบียนเกษตรกร ระบบพย�กรณ์ เตือนภัย และส่ือส�ร
ข้อมูล เพื่อเพิ่มคุณภ�พก�รผลิต ระบบช่วยตรวจวินิจฉัย 
เชื้อก่อโรค/ส�รเคมีปนเปือน เป็นต้น

2. อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
มุง่เนน้พฒัน�ระบบก�รผลติอจัฉรยิะ (Smart Manufactur-

ing) และพัฒน�ระบบบริก�รอัจฉริยะ (Smart Services) เช่น  
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รผลิต มอเตอร์และระบบขับเคล่ือนสำ�หรับย�นยนต์ไฟฟ้� 
ระบบก�รบริก�รและบูรณ�ก�รข้อมูล เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 
และสนับสนุนก�รพัฒน�เมืองอัจฉริยะ ก�รบริก�รเพื่อป้องกัน
และรักษ�คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เป็นต้น

ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นองค์กรวิจัยท่ีดำ�เนินก�รร่วมกับหน่วยง�นพันธมิตรในก�รสร้�งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง เพื่อสร้�งคุณค่�ท�งเศรษฐกิจและสังคม โดยดำ�เนินก�รผ่�น 3 กลยุทธ์หลัก 5 กลุ่มประเด็นมุ่งเน้น ดังนี้

3	กลยุทธ์หลัก	ประกอบด้วย
1. มุ่งเน้นร่วมตอบโจทย์ประเทศด้วยก�รสร้�งผลง�นวิจัยที่นำ�ไปใช้ได้จริง
2. พัฒน�กระบวนก�รภ�ยในส่งเสริมก�รผลักดันง�นวิจัยใช้ได้จริง
3. เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งด้�นเทคโนโลยี บุคล�กร พันธมิตรและเครือข่�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

5	กลุ่มประเด็นมุ่งเน้น	ประกอบด้วย

1. Materials	and	Machinery	for	Sustainable	Agricul-
ture	(Food) 
มุง่เนน้ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�สภ�พ
ผลผลิตผักและผลไม้้

2. Materials	and	Machinery	for	Sustainable	Agricul-
ture	(Non-Food)	
มุ่งเน้นก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อก�รปฏิรูปก�รผลิตและก�ร 
ใช้ง�นย�งพ�ร�ในประเทศอย่�งยั่งยืน

3. Materials	 Solution	 for	 Better	 Living	 (Health	 &	
Hygiene)	
มุง่เนน้ก�รตอบโจทยส์งัคมผูส้งูอ�ย ุทัง้ในสว่นของอ�ห�ร และ
ของใช้สิ้นเปลืองด้�นสุขอน�มัยต่�งๆ เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

4. Materials	Solution	for	Better	Living	and	Security	
(Construction)	
มุ่งเน้นก�รพัฒน�วัสดุ และก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมสำ�หรับ 
ที่อยู่อ�ศัย โดยนำ�ก�รจำ�ลองเชิงคำ�นวณม�ช่วยในก�ร
ออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุต�มต้องก�ร

5.	Technology	for	Smart	Mobility	
มุ่งเน้นก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
สำ�หรบัย�นยนต ์ทัง้ในด�้นชิน้ส่วนย�นยนต ์(ไดแ้ก ่โครงสร�้ง
และย�งล้อ) และพลังง�น
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กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ป ีพ.ศ. 2546 มภี�รกจิหลกัในก�รสร�้ง สนบัสนนุและสง่เสรมิศกัยภ�พของน�โนเทคโนโลย ีตลอดจนเผยแพรค่ว�มรู ้
ให้กับสังคม ถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ภ�คอุตส�หกรรม และสร้�งคว�มตระหนัก คว�มรู้ คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชนในประเทศให้มี 
คว�มพร้อมในก�รรบัข�่วส�รข้อมลูน�โนเทคโนโลยทีัง้ในปจัจบุนัและอน�คต  น�โนเทค ดำ�เนนิก�รวจิยัเชงิประยุกตใ์นด�้นต�่งๆ ดงันี้

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
National	Nanotechnology	Center	(NANOTEC)

การเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีด้�นนวัตกรรมอ�ห�ร 

เกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยก�รประยุกต์ใช้น�โนเทคโนโลยีก�ร
ดัดแปลงโครงสร้�งและพื้นผิว รวมทั้งก�รเตรียมน�โนคอมโพสิต
เพือ่เสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ด�้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
ร่วมกับก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

การพัฒนาวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน
ก�รพัฒน�และแบบ วสัด ุโครงสร�้งและระบบในระดบัน�โน

ดว้ยวธิกี�รคำ�นวณท�งเคมคีอมพวิเตอรผ์�่นก�รสร�้งแบบจำ�ลอง
และก�รประเมินเชิงวิศวกรรมผ่�นก�รสร้�งต้นแบบและระบบ
นำ�ร่องสำ�หรับก�รประยกุต์ใชง้�นในด�้นพลงัง�น ตวัเรง่ปฏกิริิย�
ประสทิธภิ�พสงูและระบบตรวจวดัแบบจำ�เพ�ะ เพือ่คว�มยัง่ยนื
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นาโนเพื่อชีวิตและสุขภาพ
ก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีด้�นก�รตรวจวินิจฉัย โดยใช้

โมเลกุลเป้�หม�ย ก�รพัฒน�เทคโนโลยีระบบนำ�ส่งย�ชนิดใหม่
และเวชสำ�อ�งจ�กก�รใช้ประโยชน์ด้วยส�รจ�กธรรมช�ติและ
สมุนไพรไทย เพื่อก�รประยุกต์ท�งด้�นก�รแพทย์ ส�ธ�รณสุข
และเวชสำ�อ�ง

มาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม
ก�รวิจัยและพัฒน�ท�งด้�นม�ตรวิทย�และคว�มปลอดภัย

ท�งด้�นน�โนเทคโนโลยี ก�รให้บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบระดับ
น�โน ก�รพัฒน�ต้นแบบง�นวิจัยเชิงวิศวกรรม เพื่อเป็นร�กฐ�น
ในก�รสร้�งคว�มเช่ือมั่นให้กับภ�คก�รผลิตสินค้�และบริก�รใน
ด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นต่�งๆ ในระดับส�กล

วัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง
ก�รพัฒน�วัสดุน�โนเฉพ�ะท�งเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษ 

เฉพ�ะด้�นที่มุ่งเน้น ก�รประยุกต์ใช้ง�นด้�นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ เพื่อเพิ่มคุณภ�พชีวิตที่ดี

3. สุขภาพและการแพทย์
มุ่งเน้นพัฒน�ระบบบริก�รด้�นสุขภ�พอัจฉริยะ (Smart 

Healthcare) และพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พสำ�หรับคนพิก�ร
และผู้สูงอ�ยุ (Rehabilitation & Assistive Care) เช่น ระบบ
ส�รสนเทศและข้อมูลด้�นสุขภ�พตลอดช่วงชีวิต เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ก�รแพทย์อัจฉริยะ ระบบและเครื่องมืออำ�นวย 
คว�มสะดวกคนพิก�ร ผู้สูงอ�ยุ เป็นต้น

4. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รพลังง�นและส่ิงแวดล้อม

อัจฉริยะ (Smart Grid & Green Environment) เช่น ระบบ
บริห�รจัดก�รพลังง�น ระบบและอุปกรณ์ช่วยประหยัดก�รใช้
พลังง�นไฟฟ้�ในครัวเรือน ระบบสนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รนำ� 
ระบบเตือนภัยที่ทันสถ�นก�รณ์ เป็นต้น

5.	การศึกษา
ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นพัฒน�ระบบก�รเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Lifelong Learning) เช่น ระบบและอุปกรณ์พื้นฐ�นเพื่อ
เพิ่มก�รเข้�ถึง ICT สำ�หรับชุมชน ชนบท และแนวพื้นที่ช�ยขอบ 
คลังส�รสนเทศภูมิปัญญ�ไทย เพื่อสร้�งโอก�สท�งเศรษฐกิจ 
เป็นต้น
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หน่วยง�นภ�ยใต้สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ดำ�เนินง�นให้บริก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร 
(One Stop Service) ภ�ยใต้ก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นพันธมิตรทั้งภ�ครัฐและเอกชน เพื่อ
ให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความ
เหลื่อมลำาเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำ�ผลง�นวิจัยจ�ก สวทช. และพันธมิตรสู่ก�รใช้ง�น
จริงในพื้นที่ ผ่�นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่�งทั่วถึง พัฒน�บุคล�กรด้�นก�รเกษตรและ
ชุมชนให้ก้�วทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งคว�มรู้ที่เข้�ถึงได้ง่�ยและตอบโจทย์คว�มต้องก�ร
ของเกษตรกรและชุมชน

เป้าหมาย
• เร่งรัดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรให้เกษตรกรนำ�ไปใช้ได้อย่�งทั่วถึง เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต สร้�งมูลค่�/ร�ยได้ นำ�ไปสู่คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร
และชุมชน

• เรง่รดัก�รเตบิโตของภ�คเกษตรและอตุส�หกรรมชีวภ�พ โดยใชเ้ทคโนโลยเีปน็ตวัขบัเคลือ่น
• สร้�งและพัฒน�สมรรถนะคว�มส�ม�รถและกระบวนก�รเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน
• สร้�งและเชื่อมโยงเครือข่�ยคว�มร่วมมือจ�กภ�คก�รผลิตสู่ภ�คก�รตล�ด

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร	(สท.)	
Agricultural	Technology	and	Innovation	Management	Institute	:	AIMI
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รูปแบบการให้บริการ
• ให้บริก�รคว�มรู้และข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นก�รเกษตร
• วินิจฉัยปัญห� ให้คำ�ปรึกษ�และเส�ะห�เทคโนโลยีที่เหม�ะสม
• จัดฝึกอบรมและถ่�ยทอดเทคโนโลยีที่เหม�ะสม
• สง่เสริมก�รเรยีนรู ้เพือ่เตรียมคว�มพรอ้มสำ�หรบัก�รนำ�เทคโนโลยไีปใชป้ระโยชนห์รอืต่อยอด
• เสริมสร้�งและพัฒน�บุคล�กรที่มีทักษะตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต เพื่อสร้�งเกษตรรุ่นใหม่ และ

ผู้ประกอบก�รด้�นก�รเกษตร
• สร้�งและเชื่อมโยงเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งเกษตรกร/ชุมชน ภ�ครัฐและภ�คเอกชน

ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร

หน่วยงานภาครัฐ
• กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กรมก�รข้�ว, 

กรมส่งเสริมก�รเกษตร, กรมวิช�ก�รเกษตร, 
สำ�นักง�นปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ

• กระทรวงมห�ดไทย: กรมก�รพัฒน�ชุมชน,  
กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น

เครือข่ายการศึกษา	
มห�วิทย�ลัย, สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอก

ระบบ และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ฯลฯ

ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิต
(สายพันธุ์/ผลิตพันธุ์/การจัดการแปลง/ผลผลิต)

• ข้�ว/มันสำ�ปะหลัง/ย�งพ�ร�/ถั่วเขียว
• อื่นๆ เช่น เห็ด สตรอว์เบอร์รี่ ก�แฟ

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์
• เชื้อร�บิวเวอเรีย
• เชื้อไวรัสเอ็นพีวี
• เชื้อจุลินทรีย์สเตรปโตไมซิส

เทคโนโลยีด้านสัตว์
(การเพาะเลี้ยง/อาหารสัตว์)

• ไรนำ้�น�งฟ้�/ไรแดงสย�ม (อ�ห�รสัตว์นำ้�วัยอ่อน)
• กุ้ง
• ชันโรง/ผึ้ง
• อ้อยอ�ห�รสัตว์
• อ�ห�รหมัก
• ชุดตรวจโรค

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต
• ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร
• ม�ตรฐ�นสุขลักษณะที่ดีในก�รผลิตอ�ห�ร

เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ	
• ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง
• ปุ๋ยไส้เดือน
• ก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ�กวัสดุต่�งๆ
• ก�รตรวจวิเคร�ะห์และปรับปรุงดิน
• ก�รจัดก�รนำ�เพื่อก�รเกษตร

อุปกรณ์-เครื่องจักร
• เครื่องสีข้�วชุมชน
• สถ�นีตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศ
• โครงก�รระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อสนับสนุนก�รเกษตรไทย (TAMIS)
• โรงเรือนพล�สติกคัดเลือกแสง
• โรงอบและเครื่องอบแห้งผลผลิตท�งก�รเกษตร

สถาบันการเงิน
ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธกส.) ฯลฯ

หน่วยงานภาคเอกชน

สถาบันต่างประเทศ

องค์กรอิสระ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

a im i@nstda.or.th www.nstda.or.th/a im i
1 1 1 ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�»ÃÐà·Èä·Â ¶.¾ËÅâÂ¸Ô¹ µ.¤ÅÍ§Ë¹Öè§ Í.¤ÅÍ§ËÅÇ§ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12 120
02 564 8000, 096 996 4100
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3. กÅäกส‹งเสริÁธุรกิจ SMEs/Start-up
•   º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
•   â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊÙ‹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ� (Thailand Tech Show)
•   â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
    (Start-up Voucher)
•   Research Gap Fund 
 Research Gap Fund-Ted Fund

NSTDA Services Start-up SMEs

1. ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ
•   ÃÑº¨ŒÒ§ÇÔ¨ÑÂ Ã‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ
•   ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ Í¹ØÞÒµãËŒãªŒÊÔ·¸Ô
•   ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒà·¤â¹âÅÂÕ ITAP 
•   ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ·´ÊÍº  
•   ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÍÍ¡áºº
    ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃ·´ÊÍº ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

2. ¡ÒÃà§Ô¹ ÀÒÉÕ áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
•   à§Ô¹Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ  
•   à§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕéÂµèÓ
•   ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� BOI  
•   ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à¾×èÍÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ 300%
•   ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
•   ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¼ÅÔµÀÑ³±�/ºÃÔ¡ÒÃ à¾×èÍ¢Öé¹ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â
•   ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ RDI à¾×èÍãªŒÊÔ·¸ÔÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ 2 à·‹Ò 

5.  â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹ÊÓ¤ÑÞ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐ¹Ô¤ÁÇÔ¨ÑÂ¢Í§»ÃÐà·È
•   ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�»ÃÐà·Èä·Â   
•   à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µ�áÇÃ�»ÃÐà·Èä·Â   
•   ÈÙ¹Â�¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÍÒËÒÃÊÑµÇ�  

4.  ¡ÒÃà¾Ô่ÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
 áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

•   Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ÊÇ·ª.
•   â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂá¡¹¹Ó

ธุรกิจ
¢¹Ò´ãËÞ‹

สวทช. สนับสนุนก�รวิจัย พัฒน� และช่วยแก้ปัญห� (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบก�ร
ในภ�คก�รผลิตและบริก�ร โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ผ่�นบริก�ร
ต�่งๆ ม�กม�ย เพือ่ใหผู้ป้ระกอบก�รมขีดีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยไีปพฒัน�
กระบวนก�รผลติสนิค�้และบรกิ�รทีจ่ะชว่ยใหผ้ลประกอบก�รดขีึน้ จนเกดิคว�มตระหนกัถงึประโยชน์
ของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในระยะย�ว และนำ�ไปสู่ก�รทำ�วิจัยและพัฒน�เพิ่มม�กขึ้น

การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ยัจิวÁว‹ร ยัจิวงา้จบัร
ิธทิส้ชã้ËãµาญุนอะÅáÕยÅâนâ¤ทเดอทยา‹ถ

Õย ITAPÅâนâ¤ทเาÉกÖรปาํ¤้Ëã
บอสดทะÅá�Ëะาร¤เิว

ÕยÅâนâ¤ทเดอทยา‹ถราก

ãËŒ¤ํÒ»ÃÖ¡ÉÒ á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÍÍ¡áºº
การผÅิµáÅะการทดสอบ การ½ƒกอบรÁ
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รับจ้างวิจัย	ร่วมวิจัย
ทางลัดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

NANOTECNECTEC
02 564 6900 µ‹Í 2346, 2351-2354 
½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ

02 564 7100 µ‹Í 6680 
½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ

MTEC 
02 564 6500 µ‹Í 4717, 4782, 4786 
½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨

BIOTEC
02 564 6700 µ‹Í 3301-3303 
½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

รับจ้างวิจัย ร‹วÁวิจัย
·Ò§ÅÑ´ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕÁÕâÍ¡ÒÊÍÂÙ‹ÃÍ´áÅÐ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ä´Œ 
ÊÇ·ª. ¾ÃŒÍÁà»�´âÍ¡ÒÊãËÁ‹æ ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ 

¼‹Ò¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ·Ñé§ 4 ÈÙ¹Â� ¤ÃÍº¤ÅØÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂËÅÒ¡ËÅÒÂÊÒ¢Ò 

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ 
áÅÐ¾Ñ¹¸ØÇÔÈÇ¡ÃÃÁ

à·¤â¹âÅÂÕ
ÇÑÊ´ØÈÒÊµÃ� 

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 
áÅÐ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ  

·ÓÇÔ¨ÑÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

à¨ŒÒ¢Í§ÊÔ·¸ÔµÒÁÊÑ´Ê‹Ç¹
¡ÒÃÃ‹ÇÁÅ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
(ÊÁÍ§ à§Ô¹ ÍØ»¡Ã³� à»š¹µŒ¹)

¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂáµ‹ÅÐ½†ÒÂàµÔÁàµçÁ
Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹

Joint 
Research

Contract
Research

ºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑº¡ÒÃµÍºÊ¹Í§
à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãªŒ 

ºÃÔÉÑ·¨‹ÒÂà§Ô¹¤‹ÒÇ‹Ò¨ŒÒ§ 
â´Â ÊÇ·ª. à»š¹½†ÒÂ·ÓÇÔ¨ÑÂ 
¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ÊÔ·¸Ô 
¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁµ¡Å§
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี	อนุญาตให้ใช้สิทธิ
สร้างธุรกิจให้แตกต่างด้วยนวัตกรรม

Intellectual Property 
One-stop Services

¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ Í¹ØÞÒµãËŒãªŒÊÔ·¸Ô 
ÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô¨ãËŒáµ¡µ‹Ò§´ŒÇÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

02 564 7000 µ‹Í 1616 - 1619                  tlo@nstda.or.th                     www.nstda.or.th/tlo 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ´¡ÒÃÊÔ·¸Ôà·¤â¹âÅÂÕ

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´
à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¹Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
ä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¾Ò³ÔªÂ�

à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃŒÍÁ¶‹ÒÂ·Í´

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ 
´ŒÒ¹·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ

¡ÒÃá¾·Â� «Í¿µ�áÇÃ�/ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�à¡ÉµÃ | »ÃÐÁ§ à¤Ã×èÍ§Á×Í | à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã àÇªÊÓÍÒ§ | àÇªÀÑ³±� ÍÒËÒÃà¾×èÍÍ¹Ò¤µ
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เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี
และนวัตกรรม	ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ให้คำ	ปรึกษาเทคโนโลยี	ITAP

à¾Ô่Á¼ÅµÍºá·¹
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ¼ÅµÍºá·¹

7.5 à·‹Ò ¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹�·Õèà¡Ô´¢Öé¹
¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ (¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ)

ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒà·¤â¹âÅÂÕ ITAP

¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò
ÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ

¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÁÕ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ä·Â
äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 51%

SME ä·Â·ÕèÁÕ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹
äÁ‹à¡Ô¹ 200 ÅŒÒ¹ºÒ·

à¡³±�¡ÒÃà¢ŒÒÃÑººÃÔ¡ÒÃ

1. ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ»˜ÞËÒ·Ò§à·¤¹Ô¤
  áÅÐá¹Ç·Ò§¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕâ´Â¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
  *äÁ‹ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

2. ÍÍ¡áººâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
   ·Ò§à·¤â¹âÅÂÕµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
   ¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹

• ÊÃÃËÒ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ·ÕèµÃ§¡Ñº»˜ÞËÒ
  áÅÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
• ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
  ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
• Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
  â¤Ã§¡ÒÃÊÙ§ÊØ´ 50% ¢Í§§º»ÃÐÁÒ³
  â¤Ã§¡ÒÃ áµ‹äÁ‹à¡Ô¹ 400,000 ºÒ·
  (ºÃÔÉÑ·ÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 2 â¤Ã§¡ÒÃ/»‚)

4. àÊÒÐËÒà·¤â¹âÅÂÕ
    ¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È

»ÃÐËÂÑ´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
ÁÕ¡ÒÃª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ

´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ

à¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞá¡Œä¢»˜ÞËÒ
µÃ§¨Ø´ Å´¡ÒÃÅÍ§¼Ô´
ÅÍ§¶Ù¡ »ÃÐËÂÑ´àÇÅÒ

»ÃÐËÂÑ´áÃ§
ª‹ÇÂÅÙ¡¤ŒÒºÃÔËÒÃ

áÅÐµÔ´µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ

äÁ‹¡Ñ§ÇÅàÃ×่Í§ÊÔ·¸Ô
·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ
ITAP äÁ‹áµÐµŒÍ§

·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ

à¾×่Í¹¤Ù‹¤Ô´ SMEs ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

3. ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ

6. àª×èÍÁâÂ§ÊÙ‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
    Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Í×è¹æ 

5. ¨Ñº¤Ù‹áÅÐà¨Ã¨Ò¸ØÃ¡Ô¨

02 564 7000 µ‹Í ITAP                 itap@nstda.or.th                   https://itap.nstda.or.th
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä·Â | Innovation and Technology Assistance Program (ITAP)
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PTEC
02 117 8600 
µ‹Í 8611-8614 (½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´)

CTEC
02 564 6500 
µ‹Í 4215

PTEC

ÈÙ¹Â�·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±�ä¿¿‡Ò
áÅÐÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

CTEC

ÈÙ¹Â�·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±�à¤Ã×่Í§ãªŒ
ã¹ºŒÒ¹áÅÐà«ÃÒÁÔ¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
¼ÅÔµÀÑ³±�
¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§

Â¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾
áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ÊÔ¹¤ŒÒ

à¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â

Å´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
Ê‹§¼ÅÔµÀÑ³±�

·´ÊÍºµ‹Ò§»ÃÐà·È

NANC
02 117 6500 
µ‹Í 6567

NCTC
02 117 6850
Call Center 02 1 17 6850  

ºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ·´ÊÍº
¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±�¾ÃŒÍÁ¡ŒÒÇÊÙ‹µÅÒ´âÅ¡

¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂÍØ»¡Ã³�áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂä´ŒÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°
áÅÐàÍ¡ª¹ ¾ÃŒÍÁµÍºâ¨·Â�»˜ÞËÒ§Ò¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

NANCNCTC

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� 
·´ÊÍº ÊÇ·ª.

ÈÙ¹Â�ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº
·Ò§¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ¢Ñ้¹ÊÙ§
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พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก
บริการวิเคราะห์และทดสอบ
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02 117 6850    Call Center 02 117 6850               nctc.nstda@gmail.com                          LabNCTC 
ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº ÊÇ·ª. | NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)

1.  กระด�ษ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
2.  เซร�มิกและวัสดุก่อสร้�ง
3.  ย�นยนต์
4.  อิเล็กทรอนิกส์
5.  สี ส�รเคลือบ และเคมีภัณฑ์
6.  พล�สติกและโลหะ
7.  พลังง�นและสิ่งแวดล้อม
8.  เครื่องสำ�อ�ง ผลิตภัณฑ์สุขภ�พและก�รแพทย์
9.  อ�ห�รและอ�ห�รสัตว์
10. เกษตร
11. พอลิเมอร์ ปิโตรเคมี และนำ�มัน
12. เทคโนโลยีชีวภ�พ

วิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
ของธาตุในตัวอย่าง

วิเคราะห์องค์ประกอบของ
สารในตัวอย่าง

วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง
พื้นผิวระดับจุลภาค	

วิเคราะห์ชนิดและโครงสร้าง
ของผลึกในตัวอย่าง	

วิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ

วิเคราะห์ทดสอบหาค่า
กิจกรรมเอมไซม์

บริการเครื่องมือทาง 
ด้านจุลทรรศน์	

บริการเครื่องมือเตรียม 
ตัวอย่างทางด้านโครมาโตกราฟี

บริการเครื่องมือเตรียม
ตัวอย่างทางด้านเอ็กซเรย์

บริการเครื่องมือขึ้นรูป
ตัวอย่างที่มีความซับซ้อน	

3D	Printing

1. ดูแลบำ�รุงรักษ�
2. ซ่อมแซม
3. ออกแบบและพัฒน�เครื่องมือ

• สนับสนุน 12 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ	สวทช.	
NSTDA	Characterization	and	Testing	Service	Center:	NCTC

ให้บริก�ร 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยม�ตรฐ�นส�กล สนับสนุนก�รทำ�วิจัย 
และพัฒน�ผลติภณัฑข์องหนว่ยง�นทัง้ภ�ครฐัและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ 
ปัญห�ง�นภ�คอุตส�หกรรมและเป็นศูนย์กล�งก�รเชื่อมโยงเครือข่�ย 
ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

บริการ

• บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์

• พัฒนาและบำารุงรักษาเครื่องมือ
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02 117 8600 µ‹Í 8611 - 8614                     sales@ptec.or.th                               www.ptec.or.th
ÈÙ¹Â�·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±�ä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� | Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)

Conformities European  
(CE)

Federal Communications 
Commission (FCC)

E- Mark  
"E-Regulation Type Approval"

Asean Mark

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร 
และย� กระทรวงส�ธ�รณสุข (อย.)

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต  
(กฟภ.)

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์
อุตส�หกรรม (สมอ.)
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กระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และ

กิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.)

1.  Information Technology Products 
2.  Household Appliance
3.  Luminary Products 
4.  Broadcast receivers 
5.  Telecommunication Products 
6.  Electronic toys
7.  Automotive products
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/IEC17025      ISO/IEC170

20
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical	and	Electronic	Products	Testing	Center:	PTEC

เปน็หอ้งปฏบิตักิ�รทดสอบด�้นคว�มเข�้กนัไดท้�งแมเ่หลก็ไฟฟ�้ ตอบสนองก�รสง่ออกและนำ�เข�้ผลติภณัฑไ์ฟฟ�้และอเิลก็ทรอนกิสใ์ห้
กบัผูป้ระกอบก�รทัง้ภ�ครัฐและเอกชน ปจัจบุนัหอ้งปฏบิตักิ�รทดสอบและสอบเทียบของ PTEC ไดก้�รรบัรองม�ตรฐ�นส�กล ISO/IEC17025  
ครบทุกง�นบริก�รด้�นทดสอบ และได้ขย�ยง�นบริก�รสู่ก�รเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อก�รรรับรองผลิตภัณฑ์ (Inspection body: IB)  
ในโรงง�นอุตส�หกรรมต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC17020 และจัดทำ�ระบบคุณภ�พในก�รออกเครื่องหม�ยรับรองผลิตภัณฑ์ต�มม�ตรฐ�น  
ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตล�ด AEC อีกด้วย 

• บริการทดสอบเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์
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• บริการทดสอบผลิตภัณฑ์

• บริการตรวจคุณภาพโรงงาน 
• บริการสอบเทียบเครื่องมือ
• บริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
• บรกิารสำารวจสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หลก็ไฟฟา้
• การวิจัยและพัฒนา
• การให้คำาปรึกษา
• บริการฝึกอบรม

บริการ 

E

8.  Medical devices
9.  Antenna products
10. Machinery products
11. Telecommunication Products  
12. Battery 
13. Railway products and system
14. Military products
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
Industrial	Ceramic	and	Houseware	Product	Testing	Center:	CTEC	

ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ และ Lucideon Limited 
(Lucideon) ประเทศอังกฤษ CTL ให้บริก�รวิเคร�ะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะ
อ�ห�ร (Tableware) ผลติภัณฑก์ระเบือ้งเซร�มกิปพูืน้ บผุนงั (Tiles) ต�มม�ตรฐ�นส�กล และ มอก. โดย
ก�รทดสอบมีม�ตรฐ�นเทียบเท่�กับก�รทดสอบโดยห้องปฏิบัติก�รฯ ของ LUCIDEON ประเทศอังกฤษ 
ซึ่งทำ�ให้สะดวก รวดเร็วและมีร�ค�ถูกกว่�ก�รส่งไปทดสอบยังต่�งประเทศ นอกจ�กนี้ CTL ยังให้บริก�ร
วเิคร�ะหท์ดสอบผลติภณัฑป์ระเภทสขุภณัฑ ์(Sanitary ware) ผลติภัณฑป์ระเภทคอนกรตีบล็อกมวลเบ� 
(Cellular Lightweight Concrete) ผลิตภัณฑ์ก๊อกนำ�สำ�หรับเครื่องสุขภัณฑ์ (Faucets for Sanitary 
ware) และผลิตภัณฑ์ฝักบัวอ�บนำ� (Shower Units)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº´ŒÒ¹à¤ÁÕáÅÐâÅËÐË¹Ñ¡ 
(Heavy Metals)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº¡ÃÐàº×้Í§
(Tile Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ÊØ¢ÀÑ³±� 
(Sanitaryware Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ãªŒº¹âµ�ÐÍÒËÒÃ 
(Tableware Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§
(Building Materials Testing Services)

ãËŒ¤ํÒá¹Ð¹ํÒ»ÃÖ¡ÉÒ
(Consultants)

Savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html02 564 6500 µ‹Í 4215

ÈÙ¹Â�·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§ãªŒã¹ºŒÒ¹áÅÐà«ÃÒÁÔ¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ | Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center (CTEC)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 
(Physical Tests)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº´ŒÒ¹à¤ÁÕáÅÐâÅËÐË¹Ñ¡ 
(Heavy Metals)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº¡ÃÐàº×้Í§
(Tile Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ÊØ¢ÀÑ³±� 
(Sanitaryware Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ãªŒº¹âµ�ÐÍÒËÒÃ 
(Tableware Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§
(Building Materials Testing Services)

ãËŒ¤ํÒá¹Ð¹ํÒ»ÃÖ¡ÉÒ
(Consultants)

Savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html02 564 6500 µ‹Í 4215

ÈÙ¹Â�·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§ãªŒã¹ºŒÒ¹áÅÐà«ÃÒÁÔ¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ | Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center (CTEC)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 
(Physical Tests)

การให้บริการ
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  02 564 7100 ต่อ 6567       services@nanotec.or.th                   www2.nanotec.or.th/th/?page_id=215

ÍÒËÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔ่§·Í ä¿¿‡Ò 
ÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

¾ÅÒÊµÔ¡ ÂÒáÅÐà¤Ã×่Í§ÊํÒÍÒ§

iss@nanotec.or.th www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072                      02 117 6500 µ‹Í 6567, 6600

ÈÙ¹Â�ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº·Ò§¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ¢Ñé¹ÊÙ§ I National Advanced Nano-characterization Center (NANC)

ÍÒËÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔ่§·Í ä¿¿‡Ò 
ÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

¾ÅÒÊµÔ¡ ÂÒáÅÐà¤Ã×่Í§ÊํÒÍÒ§

iss@nanotec.or.th www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072                      02 117 6500 µ‹Í 6567, 6600

ÈÙ¹Â�ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº·Ò§¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ¢Ñé¹ÊÙ§ I National Advanced Nano-characterization Center (NANC)

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง	
National	Advanced	Nano-characterization	Center:	NANC

เปดิใหบ้รกิ�รวเิคร�ะหท์ดสอบตวัอย�่งทีห่ล�กหล�ย ทัง้ในด�้นก�ยภ�พ เช่น ก�รวเิคร�ะหข์น�ดและรปูร�่งวสัดนุ�โน ด�้นเคม ีเชน่ ตรวจ
องค์ประกอบท�งเคมีของตัวอย่�ง และด้�นชีวภ�พ เช่น ก�รทดสอบคุณสมบัติก�รฆ่�เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น โดยส�ม�รถรองรับตัวอย่�งจ�ก
ภ�คอุตส�หกรรม ทั้งในกลุ่มอุตส�หกรรมสิ่งทอ พล�สติก อ�ห�ร ย�และเครื่องสำ�อ�ง อุตส�หกรรมไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยได้รับ
ม�ตรฐ�นและได้รับก�รรับรอง ISO 9001, ISO/IEC 17025

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº´ŒÒ¹à¤ÁÕáÅÐâÅËÐË¹Ñ¡ 
(Heavy Metals)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº¡ÃÐàº×้Í§
(Tile Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ÊØ¢ÀÑ³±� 
(Sanitaryware Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ãªŒº¹âµ�ÐÍÒËÒÃ 
(Tableware Testing Services)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍºÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§
(Building Materials Testing Services)

ãËŒ¤ํÒá¹Ð¹ํÒ»ÃÖ¡ÉÒ
(Consultants)

Savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html02 564 6500 µ‹Í 4215

ÈÙ¹Â�·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§ãªŒã¹ºŒÒ¹áÅÐà«ÃÒÁÔ¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ | Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center (CTEC)

ÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 
(Physical Tests)

Atomic Force Microscope (AFM) กล้องจุลทรรศน์แรง
อะตอม เป็นเทคนิคในก�รวิเคร�ะห์สมบัติท�งก�ยภ�พของ
ตวัอย�่งทีต่อ้งก�รตรวจวดั โดยส�ม�รถศึกษ�สมบตัติ�่งๆ ดงันี้

• วัดสมบัติบนพื้นผิว (Surface properties) ได้แก่ ค่�
คว�มเรียบ คว�มขรุขระ คว�มสูงต� วัดขน�ดอนุภ�ค
ในระดับน�โนเมตร 

• วัดสมบัติท�งกล (Physical properties) ได้แก่ คว�ม
ยืดหยุ่น คว�มแข็งแรงของพื้นผิว ในระดับน�โนเมตร

• วัดสมบัติท�งไฟฟ้� (Electrical properties) ได้แก่ วัด
กระแส วัดคว�มนำ�ไฟฟ้�บนพื้นผิว 

• ศึกษ�สมบัติของตัวอย่�งในสภ�วะสุญญ�ก�ศ (High 
vacuum) ก�รให้คว�มร้อน/เย็น (Heat/cool) เพื่อ
ศึกษ�สมบัติต่�งๆ บนพื้นผิวที่เปลี่ยนไปต�มอุณหภูมิ 
รวมไปถึงก�รวัดตัวอย่�งแบบแห้ง และในส�รละล�ย 
เช่น น� หรือ buffer เป็นต้น 

ตัวอย่�งที่ส�ม�รถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิค AFM เช่น ฟิล์ม
บ�ง แผ่นเซร�มิค แผ่นโลหะ วัสดุเคลือบผิวชนิดต่�งๆ ฟิล์มพอ
ลิเมอร์ แผ่นพล�สติก ย�งธรรมช�ติ ย�งสังเคร�ะห์ เส้นใยพอลิ
เมอร์ รวมไปถึงวัสดุน�โน เช่น ท่อน�โนค�ร์บอน อนุภ�คน�โน
ต่�งๆ ตัวอย่�งท�งชีวภ�พ เช่น เซลล์ แบคทีเรีย

Confocal Raman Spectroscopy เป็นเทคนิคในก�รวัด
ก�รสั่นของโมเลกุล ด้วยก�รกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์ เพื่อศึกษ�
ลักษณะเฉพ�ะที่เกิดขึ้นระหว่�งโฟตอนกับโมเลกุลของส�รที่
ต้องก�ร ส�ม�รถวิเคร�ะห์โหมดต่�งๆ ได้ดังนี้ 

• Raman spectrum คือก�รวัดลักษณะของ Raman 
scattering ที่เกิดขึ้นบนผิวของตัวอย่�งที่ต้องก�รตรวจ
วัด 

• Raman imaging คือก�รวัด Raman spectrum ด้วย
ก�รสแกนพื้นที่ไปบนจุดต่�งๆ บนพื้นผิวของตัวอย่�งท่ี
ต้องก�รตรวจวัด ผลที่ได้จะเป็น Chemical mapping 
เพื่อดูก�รกระจ�ยตัวของส�รที่ต้องก�รตรวจวัด 

• Confocal Raman spectroscopy คือก�รตรวจวัด 
Raman spectrum ลึกลงไปในชั้นต่�งๆ ของตัวอย่�ง
ที่ต้องก�รตรวจวัด เหม�ะสำ�หรับตัวอย่�งที่มีลักษณะ
เป็น Core shell หรือ multi-layer coating เป็นต้น

• AFM related Raman mapping คือก�รตรวจวดั AFM 
และ Raman ในตำ�แหน่งเดียวกัน เพ่ือศึกษ�สมบัติ
ท�ง Physical และ Chemical ในตำ�แหน่งเดียวกันบน
ตัวอย่�งที่ต้องก�รตรวจวัด 

เทคนคิ Confocal Raman spectroscopy ส�ม�รถตรวจ
วดัตวัอย�่งไดท้ัง้แบบแหง้และแบบเปยีก เปน็ของแขง็ หรอืเปน็
ผง รวมไปถึงเซลล์ แบคทีเรีย ได้ด้วย

NANC ยังมีเครื่องมือวิเคร�ะห์ทดสอบอื่นๆ ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072

ตัวอย่างการให้บริการ
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¾Ñ²¹Ò«Í¿µ�áÇÃ�ª‹ÇÂ§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁáÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
à©¾ÒÐ¡ÅØ‹Á à»š¹«Í¿µ�áÇÃ�à©¾ÒÐ·Ò§·Ñ่Çä»¨¹¶Ö§¢Ñ้¹ÊÙ§

ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒ·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
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§Ò¹ÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ²¹Ò
¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹
§Ò¹ÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ²¹Ò
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
§Ò¹«‹ÍÁºÓÃØ§

§Ò¹ÍÍ¡áºº §Ò¹¼ÅÔµ
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò §Ò¹ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
§Ò¹¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
§Ò¹¤Çº¤ØÁÍØ»¡Ã³�
¡ÒÃ·Ó¹ÒÂ»ÃÒ¡®¡ÒÃ³�à©¾ÒÐ´ŒÒ¹

¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�»˜ÞËÒ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¼ÅÔµ 
áÅÐ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ â´ÂãªŒà·¤â¹âÅÂÕ CAE áÅÐ¡ÒÃãªŒ«Í¿µ�áÇÃ� CAD/CAE

¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ CAE (¢Ñé¹µŒ¹-¡ÅÒ§-ÊÙ§)
¡ÒÃÍÍ¡áºº¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ CAE
In-house Training

info@decc.or.th  (µÔ´µ‹Í§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æ §Ò¹ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ)
marketing@decc.or.th (µÔ´µ‹Í½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ)

www.decc.or.th
ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ | Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)
0 2564 6310-1 1

ให้คำ	ปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ลดต้นทุน	แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
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áÅÐ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ â´ÂãªŒà·¤â¹âÅÂÕ CAE áÅÐ¡ÒÃãªŒ«Í¿µ�áÇÃ� CAD/CAE

¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ CAE (¢Ñé¹µŒ¹-¡ÅÒ§-ÊÙ§)
¡ÒÃÍÍ¡áºº¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ CAE
In-house Training

info@decc.or.th  (µÔ´µ‹Í§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æ §Ò¹ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ)
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www.decc.or.th
ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ | Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)
0 2564 6310-1 1
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IOB �¹ªÂâÐÃ»Ô¸·ÔÊ¹ÒŒ´¹Ø¹ÊºÑ¹ÊÃÒ¡

ÕÉÒÀ áÅÐ ¹Ô§àÃÒ¡
Ê‹§àÊÃÔÁÃÒ¡ÃµÒÁ

Œ´ä¹Ô§àÕÉÒÀ¹ŒÇà¡ÂÍ่×¾àÕÂÅâ¹â¤·à¨Ô¡ÃØ¸§ÍÃºÑÃÃÒ¡

Â·äÁÃÃ¡µÑÇ¹ÕªÞÑº¹้Ö¢Í่×¾àÃÒ¡ÔÃº/�±³ÑÀµÔÅ¼§ÍÃºÑÃÃÒ¡

¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ RDI à¾×่ÍãªŒÊÔ·¸ÔÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ 2 à·‹Ò

à§Ô¹Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

à§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕ้Âµํ่Ò
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ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ | Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)
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ร่วมทุนไม่เกินร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียน
เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

¸ØÃ¡Ô¨·ÕèºØ¡àºÔ¡à·¤â¹âÅÂÕ·Õè
àÃÔèÁà»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃàªÔ§¾Ò³ÔªÂ�

¸ØÃ¡Ô¨ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÃÑº¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¢Í§ ÊÇ·ª.

¸ØÃ¡Ô¨·Õè ÊÇ·ª. ÁÕº·ºÒ·
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ

ÊÇ·ª. ¨Ð¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¼‹Ò¹¼ÙŒá·¹ ÊÇ·ª. ·ÕèÊ‹§à¢ŒÒä»Ã‹ÇÁà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·à·‹Ò¹Ñé¹
áÅÐ¨Ð¶Í¹¡ÒÃÅ§·Ø¹µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒÃ‹ÇÁ·Ø¹·Õèµ¡Å§¡Ñ¹ ËÃ×Íã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ·Ø¹
»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨ â´ÂäÁ‹µŒÍ§¾Öè§¾Ò¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ ÊÇ·ª. ÍÕ¡µ‹Íä»

à§×่Í¹ä¢

à¾ÔèÁâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾Ñ²¹Òµ‹ÍÂÍ´
â´ÂÁÕ ÊÇ·ª. à»š¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃÃ‹ÇÁ·Ø¹
´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ

á¹Ð¹Óà§Ô¹·Ø¹¨Ò¡áËÅ‹§Í×è¹æ à¾×èÍ
¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ àª‹¹ ¡Í§·Ø¹
Ã‹ÇÁ·Ø¹·ÕèÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Í
áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ãËŒá¡‹¸ØÃ¡Ô¨

Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº
´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ

ÈÙ¹Â�Å§·Ø¹
02 564 7000 µ‹Í 1340 - 1345, 1353, 1359 www.nstda.or.th/nicnic@nstda.or.th 

à§Ô¹Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
Ã‹ÇÁ·Ø¹äÁ‹à¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 50 ¢Í§·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹
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¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

¹ÔµÔºØ¤¤Åä·Â·ÕèÁÕ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ä·Â
äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 51% ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹äÁ‹à¡Ô¹
200 ÅŒÒ¹ºÒ·

Ç§à§Ô¹¡ÙŒÊÙ§ÊØ´ 

30 ÅŒÒ¹ºÒ·
(äÁ‹à¡Ô¹ 75% ¢Í§ÁÙÅ¤‹Ò
¡ÒÃÅ§·Ø¹)

• ¾Ñ²¹ÒËÃ×Í»ÃÑº»ÃØ§¼ÅÔµÀÑ³±�ãËÁ‹ / 
  à·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
• ¨Ñ´µÑé§ / »ÃÑº»ÃØ§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
• µ‹ÍÂÍ´¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¾Ò³ÔªÂ�
• ¾Ñ²¹Òà¤Ã×èÍ§µŒ¹áººËÃ×Í¡ÒÃ·ÓÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂŒÍ¹ÃÍÂ

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ
à§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨Ó
(12 à´×Í¹)

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ =
2
1 

 + 1.125% ÍÒ¨ÁÕÃÐÂÐ»ÅÍ´ªÓÃÐà§Ô¹µŒ¹
äÁ‹à¡Ô¹ 2 »‚ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨
¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ

¡ÙŒÊÙ§ÊØ´ 7 »‚

ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§à·¤¹Ô¤
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

äÁ‹à¤Âä´ŒÃÑºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹Í×è¹
ã¹â¤Ã§¡ÒÃà´ÕÂÇ¡Ñ¹

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339 cdp@nstda.or.th www.nstda.or.th/cdp

à§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕ้Âµ่Ó
âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ â´ÂãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹
ã¹ÃÙ»áººà§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕ้Âµ่Ó à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕá¡‹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ	
โอกาสทางการลงทุนของผู้ประกอบการ	โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ		เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม
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** ºÃÔÉÑ··่Õà¢ŒÒà¡³±� ËÒ¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃáÅŒÇ ã¹ÇÑ¹·Õ่Â×่¹¤Ó¢Í Merit ¨ÐµŒÍ§ÁÕÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�¡ÒÃä´ŒÃÑº 
Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤ÅµÒÁÁÒµÃÒ 31 àËÅ×ÍÍÂÙ‹ ·Ñ้§ÃÐÂÐàÇÅÒáÅÐÇ§à§Ô¹ ÊÓËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃ·่ÕÍÂÙ‹ã¹¢‹ÒÂ»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ·่Õä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å áµ‹äÁ‹ä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔÏ ´Ñ§¡Å‹ÒÇà¹×่Í§¨Ò¡·่ÕµÑ้§â¤Ã§¡ÒÃ¨ÐµŒÍ§Â×่¹¢Í Merit µÑ้§áµ‹µÍ¹Â×่¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃÂ×่¹¢Í àÍ¡ª¹ÊÇ·ª.

ÊÇ·ª. ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍºÃÑº
¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ãËŒºÃÔÉÑ·

1
ºÃÔÉÑ··Õèà¢ŒÒà¡³±�¢ÍÃÑºÊÔ·¸ÔµÒÁ Merit-Based
Incentives ** Â×è¹¤ÇÒÁ¨Ó¹§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Í§·Ø¹

5 ºÃÔÉÑ·¹ÓÊ‹§à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï ¢Í§ ÊÇ·ª.

BOI

BOI ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ 
áÅÐá¡Œä¢ºÑµÃÊ‹§àÊÃÔÁ4

2

ÊÇ·ª. ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ãËŒºÃÔÉÑ· 6

3ºÃÔÉÑ·Â×è¹¢Í Merit â´ÂãªŒË¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡ 
ÊÇ·ª. à»š¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº

7ºÃÔÉÑ·ãªŒÊÓà¹ÒãºàÊÃç¨à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹µ‹Í BOI

Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å 100%

* áÅŒÇáµ‹ÁÙÅ¤‹Òã´µèÓ¡Ç‹Ò

≥ 1% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ 3 »‚áÃ¡ ËÃ×Í200 ÅŒÒ¹ºÒ·*

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ Merit-based IncentivesÊÙ§ÊØ´ 8 »‚
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ

≥ 2% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ 3 »‚áÃ¡ ËÃ×Í400 ÅŒÒ¹ºÒ·*

≥ 3% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ 3 »‚áÃ¡ ËÃ×Í600 ÅŒÒ¹ºÒ·*

+1 »‚

+2 »‚

+3 »‚

ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§Ï ¨Ò¡ ÊÇ·ª.
Â×è¹¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡ BOI ä´Œ·Ñ¹·Õ

ãªŒá¤‹ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹¨Ò¡
ÊÇ·ª. ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

1. Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹à¾×่Í¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� BOI µÒÁ Merit-Based Incentives
â´Â¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹àËç¹ªÍº ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ BOI ·Õè»ÃÐÊ§¤�
¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� ÊÒÁÒÃ¶ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒá¡‹ “¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ” ¢Í§ ÊÇ·ª.

NanomaterialsAdvanced Materials

»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 2.3»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 7.12

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่à¢ŒÒ¢‹ÒÂ ÊÇ·ª. ãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ 
2. ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ¢Ñ้¹ÊÙ§

à¾×èÍãªŒË¹Ñ§Ê×Í·Õè ÊÇ·ª. ÃÑºÃÍ§ 
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡ BOI (à»š¹ÃÒÂ¡Ã³Õ 
¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹ BOI)

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339 cdp@nstda.or.th www.nstda.or.th/cdp

ºÃÔ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� BOIบริการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์	BOI

** ºÃÔÉÑ··่Õà¢ŒÒà¡³±� ËÒ¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃáÅŒÇ ã¹ÇÑ¹·Õ่Â×่¹¤Ó¢Í Merit ¨ÐµŒÍ§ÁÕÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�¡ÒÃä´ŒÃÑº 
Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤ÅµÒÁÁÒµÃÒ 31 àËÅ×ÍÍÂÙ‹ ·Ñ้§ÃÐÂÐàÇÅÒáÅÐÇ§à§Ô¹ ÊÓËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃ·่ÕÍÂÙ‹ã¹¢‹ÒÂ»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ·่Õä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å áµ‹äÁ‹ä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔÏ ´Ñ§¡Å‹ÒÇà¹×่Í§¨Ò¡·่ÕµÑ้§â¤Ã§¡ÒÃ¨ÐµŒÍ§Â×่¹¢Í Merit µÑ้§áµ‹µÍ¹Â×่¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃÂ×่¹¢Í àÍ¡ª¹ÊÇ·ª.

ÊÇ·ª. ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍºÃÑº
¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ãËŒºÃÔÉÑ·

1
ºÃÔÉÑ··Õèà¢ŒÒà¡³±�¢ÍÃÑºÊÔ·¸ÔµÒÁ Merit-Based
Incentives ** Â×è¹¤ÇÒÁ¨Ó¹§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Í§·Ø¹

5 ºÃÔÉÑ·¹ÓÊ‹§à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï ¢Í§ ÊÇ·ª.

BOI

BOI ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ 
áÅÐá¡Œä¢ºÑµÃÊ‹§àÊÃÔÁ4

2

ÊÇ·ª. ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ãËŒºÃÔÉÑ· 6

3ºÃÔÉÑ·Â×è¹¢Í Merit â´ÂãªŒË¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡ 
ÊÇ·ª. à»š¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº

7ºÃÔÉÑ·ãªŒÊÓà¹ÒãºàÊÃç¨à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹µ‹Í BOI

Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å 100%

* áÅŒÇáµ‹ÁÙÅ¤‹Òã´µèÓ¡Ç‹Ò

≥ 1% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ 3 »‚áÃ¡ ËÃ×Í200 ÅŒÒ¹ºÒ·*

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ Merit-based IncentivesÊÙ§ÊØ´ 8 »‚
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ

≥ 2% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ 3 »‚áÃ¡ ËÃ×Í400 ÅŒÒ¹ºÒ·*

≥ 3% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ 3 »‚áÃ¡ ËÃ×Í600 ÅŒÒ¹ºÒ·*

+1 »‚

+2 »‚

+3 »‚

ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§Ï ¨Ò¡ ÊÇ·ª.
Â×è¹¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡ BOI ä´Œ·Ñ¹·Õ

ãªŒá¤‹ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹¨Ò¡
ÊÇ·ª. ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

1. Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹à¾×่Í¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� BOI µÒÁ Merit-Based Incentives
â´Â¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹àËç¹ªÍº ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ BOI ·Õè»ÃÐÊ§¤�
¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� ÊÒÁÒÃ¶ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒá¡‹ “¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ” ¢Í§ ÊÇ·ª.

NanomaterialsAdvanced Materials

»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 2.3»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 7.12

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่à¢ŒÒ¢‹ÒÂ ÊÇ·ª. ãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ 
2. ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ¢Ñ้¹ÊÙ§

à¾×èÍãªŒË¹Ñ§Ê×Í·Õè ÊÇ·ª. ÃÑºÃÍ§ 
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡ BOI (à»š¹ÃÒÂ¡Ã³Õ 
¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹ BOI)

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339 cdp@nstda.or.th www.nstda.or.th/cdp

ºÃÔ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� BOI
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¡ÒÃ¢ÍÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé

ÃÒÂä´Œ

* à»š¹ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹¹ÔµÔºØ¤¤Å
* ÁÕÃÒÂ¨‹ÒÂ·Õèä´Œ¨‹ÒÂä»à¾×èÍ·Ó¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁãËŒá¡‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°ËÃ×ÍàÍ¡ª¹
 ·ÕèÍ¸Ôº´Õ¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã»ÃÐ¡ÒÈ¡ÓË¹´ (www.rd.go.th/publish/56999.0.html)

ÊÒÁÒÃ¶ËÑ¡ÃÒÂ¨‹ÒÂÊÙ§ÊØ´¶Ö§ 3 à·‹Ò¢Í§ÃÒÂ¨‹ÒÂ¨ÃÔ§
·Ñ้§¹Õ้ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃËÑ¡ÃÒÂ¨‹ÒÂà¾Ô่ÁàµÔÁã¹à·‹Ò·Õ่ 3 «Ö่§àÁ×่ÍÃÇÁã¹à·‹Ò·Õ่ 2 áÅŒÇ (¨Ò¡ÃÒÂ¨‹ÒÂ»¡µÔ)
à¾×่ÍÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ µŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹¼ÅÃÇÁ¢Í§ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¢Í§ÃÒÂä´Œ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่µŒÍ§¹ÓÁÒÃÇÁ¤Ó¹Ç³
¡ÓäÃÊØ·¸Ôã¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕà´ÕÂÇ¡Ñ¹ µÒÁÅÓ´Ñºµ‹Íä»¹Õ้

Pre-Approval Self-Declaration

ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃäÁ‹à¡Ô¹ 3 ÅŒÒ¹ºÒ·

ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ÃÐºººÃÔËÒÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÏ (ÍÒÂØ 3 »‚) ·Õè ÊÇ·ª. 
ÍÍ¡ãËŒ à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ¨Ò¡
¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã ÊÓËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÏ ä´Œ´ŒÇÂµ¹àÍ§

ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÏ ·Õè ÊÇ·ª. ÍÍ¡ãËŒ à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ¨Ò¡¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã

Â×è¹¢ÍÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹ “ÃÐºººÃÔËÒÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃáÅÐ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¡Ñº ÊÇ·ª.

Â×è¹¢ÍÃÑºÃÍ§â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÏ µ‹Í ÊÇ·ª. ¼‹Ò¹ÃÐºº RDC Online 
(https://www.rdconline.nstda.or.th)

ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹¹ÔµÔºØ¤¤Å ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õèà¤Â¼‹Ò¹¡ÒÃÃÑºÃÍ§
â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÏ ã¹ÃÙ»áºº Pre-Approval ÁÒáÅŒÇ

¡ÒÃ¢ÍÃÑºÃÍ§à»š¹ÃÒÂâ¤Ã§¡ÒÃ ¡ÒÃ¢ÍÃÑºÃÍ§ÃÐºººÃÔËÒÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÏ ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

äÁ‹¨Ó¡Ñ´ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ

50-200 ÅŒÒ¹ºÒ· 9 %

200 ÅŒÒ¹ºÒ·¢Öé¹ä» 6 %

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¢Í§ÃÒÂä´Œ·Õ ่¨Ðä´ŒÃÑº
¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

äÁ‹à¡Ô¹ 50 ÅŒÒ¹ºÒ· 60 %

§Ò¹¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1328 - 1332, 1631 - 1634 www.nstda.or.th/rdprdp@nstda.or.th

Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ 300% 
ÊÓËÃÑº¡ÒÃÅ§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹Ò áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁยกเว้นภาษี 300%
สำ	หรับการลงทุนวิจัย	พัฒนาและนวัตกรรม
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¨´·ÐàºÕÂ¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´
ã¹¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò

ãªŒà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
ËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃËÃ×Íà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹Ò
¼ÅÔµÀÑ³±�µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ ÊÇ·ª.

¤Ø³ÊÁºÑµÔ

»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃã¹ 
10 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

Venture Capital

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁÅ§·Ø¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ãªŒÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¨Ò¡»˜¹¼Å
áÅÐ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂËØŒ¹ 10 »‚

(µÒÁ ¾Ã®. 597 áÅÐ 636)

Angel Investor

¼ÙŒÁÕà§Ô¹ä´Œ·Õè¶×ÍËØŒ¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕä´ŒÊÙ§ÊØ´
100,000 ºÒ·

(µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ 337)

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339 cdp@nstda.or.th www.nstda.or.th/cdp

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁ‹

ãªŒÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
¹ÔµÔºØ¤¤Å 5 ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ

(µÒÁ ¾Ã®. 627, 637, 658)

New Start-up

ºÃÔ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
à¾×่ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕã¹ 10 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ «Ö่§ãªŒà·¤â¹âÅÂÕËÅÑ¡
à»š¹°Ò¹ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ/ãËŒºÃÔ¡ÒÃ ãËŒä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

10 ¡ÅØ‹ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

ÍÒËÒÃ áÅÐ
¡ÒÃà¡ÉµÃ

ÇÑÊ´Ø¡ŒÒÇË¹ŒÒ ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹
áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹

ÊÐÍÒ´

ÊÔè§·Í
à¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹Á

áÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ ÂÒ¹Â¹µ�
áÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹

¡ÒÃá¾·Â�áÅÐ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

«Í¿µ�áÇÃ� áÅÐ
ºÃÔ¡ÒÃÊÒÃÊ¹à·È

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
ºÃÔ¡ÒÃ áÅÐ
àÈÃÉ°¡Ô¨

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹Ò
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ËÃ×Í
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁãËÁ‹

บริการรับรองธุรกิจเทคโนโลยี

¨´·ÐàºÕÂ¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´
ã¹¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò

ãªŒà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
ËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃËÃ×Íà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹Ò
¼ÅÔµÀÑ³±�µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ ÊÇ·ª.

¤Ø³ÊÁºÑµÔ

»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃã¹ 
10 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

Venture Capital

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁÅ§·Ø¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ãªŒÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¨Ò¡»˜¹¼Å
áÅÐ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂËØŒ¹ 10 »‚

(µÒÁ ¾Ã®. 597 áÅÐ 636)

Angel Investor

¼ÙŒÁÕà§Ô¹ä´Œ·Õè¶×ÍËØŒ¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕä´ŒÊÙ§ÊØ´
100,000 ºÒ·

(µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ 337)

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339 cdp@nstda.or.th www.nstda.or.th/cdp

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁ‹

ãªŒÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
¹ÔµÔºØ¤¤Å 5 ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ

(µÒÁ ¾Ã®. 627, 637, 658)

New Start-up

ºÃÔ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
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02 564 7000 µ‹Í 71390 - 71394 ins@nstda.or.th www.innovation.go.th
§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÊÙ‹àªÔ§¾Ò¹ÔªÂ�

Â·äÁÃÃ¡µÑÇ¹ÕªÞÑº

ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â
à¢ŒÒ¶Ö§µÅÒ´ÀÒ¤ÃÑ° ¡ŒÒÇä¡Å´ŒÇÂÁÒµÃ°Ò¹ Â¡ÃÐ´ÑºÊÙ‹ÊÒ¡Å

à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹Ò
ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ â´Â¤¹ä·Â

¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¹‹Òàª×èÍ¶×Í áÅÐ¼‹Ò¹
¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ºÑ§¤Ñº
(¶ŒÒÁÕ)

¨Ñ´·ÓáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ
ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â

µÃÇ¨ÊÍºÃÒ¤Ò¼ÅÔµÀÑ³±�
áÅÐºÃÔ¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Õè
¼‹Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ

¹ÔµÔºØ¤¤Åä·Â ÊÇ·ª. 
â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ·Ó¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁ
ËÅÑ¡à¡³±�

ÁÕ¼Å§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹

ÊÓ¹Ñ¡§º»ÃÐÁÒ³ ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃä´ŒÃÑº
¡ÒÃ¢Öé¹ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â
ÊÙ§ÊØ´ 8 »‚

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ÊÒÁÒÃ¶
¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐ
ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â
ä´Œ´ŒÇÂÇÔ¸Õà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§

02 564 7000 µ‹Í 71390 - 71394 ins@nstda.or.th www.innovation.go.th
§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÊÙ‹àªÔ§¾Ò¹ÔªÂ�

Â·äÁÃÃ¡µÑÇ¹ÕªÞÑº

ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â
à¢ŒÒ¶Ö§µÅÒ´ÀÒ¤ÃÑ° ¡ŒÒÇä¡Å´ŒÇÂÁÒµÃ°Ò¹ Â¡ÃÐ´ÑºÊÙ‹ÊÒ¡Å

à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹Ò
ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ â´Â¤¹ä·Â

¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¹‹Òàª×èÍ¶×Í áÅÐ¼‹Ò¹
¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ºÑ§¤Ñº
(¶ŒÒÁÕ)

¨Ñ´·ÓáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ
ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â

µÃÇ¨ÊÍºÃÒ¤Ò¼ÅÔµÀÑ³±�
áÅÐºÃÔ¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Õè
¼‹Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ

¹ÔµÔºØ¤¤Åä·Â ÊÇ·ª. 
â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ·Ó¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁ
ËÅÑ¡à¡³±�

ÁÕ¼Å§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹

ÊÓ¹Ñ¡§º»ÃÐÁÒ³ ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃä´ŒÃÑº
¡ÒÃ¢Öé¹ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â
ÊÙ§ÊØ´ 8 »‚

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ÊÒÁÒÃ¶
¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐ
ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â
ä´Œ´ŒÇÂÇÔ¸Õà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§



NSTDA SERVICES 27

¨´·ÐàºÕÂ¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´
ã¹¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò

ãªŒà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
ËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃËÃ×Íà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹Ò
¼ÅÔµÀÑ³±�µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ ÊÇ·ª.

¤Ø³ÊÁºÑµÔ

»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃã¹ 
10 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

Venture Capital

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁÅ§·Ø¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ãªŒÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¨Ò¡»˜¹¼Å
áÅÐ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂËØŒ¹ 10 »‚

(µÒÁ ¾Ã®. 597 áÅÐ 636)

Angel Investor

¼ÙŒÁÕà§Ô¹ä´Œ·Õè¶×ÍËØŒ¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕä´ŒÊÙ§ÊØ´
100,000 ºÒ·

(µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ 337)

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339 cdp@nstda.or.th www.nstda.or.th/cdp

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁ‹
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ÊÔè§·Í
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áÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ ÂÒ¹Â¹µ�
áÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹
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บัญชีนวัตกรรมไทย
เข้าถึงตลาดภาครัฐ	ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน	ยกระดับสู่สากล
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TAX

B

B
B

B
B

B

¤Ø³ÊÁºÑµÔ
¹ÔµÔºØ¤¤Å
ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ ¨Ó¹Ç¹    à·‹Ò*2

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃÂ×่¹¢ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï

¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤Â×è¹áºº¿ÍÃ�Á
¡ÒÃ¢ÍºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹áÅÐàÍ¡ÊÒÃµ‹Ò§æ 
µ‹Íà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè CDP

1 ºÃÔÉÑ·Ï ¹Óà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤
à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï ¢Í§ ÊÇ·ª.3 ºÃÔÉÑ·Ï ¹ÓËÅÑ¡°Ò¹ä»Â×è¹µ‹Í

¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ãà¾×èÍÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ5

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè CDP ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ
áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§2 ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕÍÍ¡ãºàÊÃç¨

à¾×èÍà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ãËŒºÃÔÉÑ·Ï ¹Óä»à»š¹
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ

4

à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ RDI
ÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹ à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
¢Í§ÊÇ·ª. à¾×่ÍÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ 2 à·‹Ò

เงินบริจาค	RDI

*  เมือ่รวมกับค่�ใชจ้�่ยเพือ่สนบัสนนุก�รศกึษ�สำ�หรบัโครงก�รทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�รใหค้ว�มเห็นชอบแลว้  
 ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่�ใช้จ่�ยและหักลดหย่อนอื่นแล้ว

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของ	สวทช.	เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี	2	เท่า
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ÕÂÅâ¹â¤·à¨Ô¡ÃØ¸ÐÒ¾àÁ‹º

�ÂªÔ³Ò¾§Ôªà‹ÙÊÂÑ¨ÔÇ¹Ò§¹Í่×Å¤àºÑ¢ÃÒ¡§Ã¤â
(Thailand Tech Show)

ÁÃÃ¡µÑÇ¹ÕÂÅâ¹â¤·à¨Ô¡ÃØ¸ÃÒ¡ºÍ¡ÐÃ»ŒÙ¼§ÒŒÃÊÃÒ¡§Ã¤â
(Start-up Voucher)

¨Ô¡ÃØ¸ÁÔÃÊà§‹Ê¡äÅ¡
SMEs | Start-up

Research Gap Fund
Research Gap Fund-Ted Fund
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º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÕèàÅÕéÂ§ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ½ƒ¡ÍºÃÁ
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ µÅÍ´¨¹àª×èÍÁâÂ§
ãËŒà¢ŒÒ¶Ö§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè¨Óà»š¹

à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ãËŒÊÒÁÒÃ¶àÃÔèÁµŒ¹¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐÍÂÙ‹ÃÍ´ä´Œ

´ÙáÅª‹Ç§àÃÔèÁµŒ¹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ 
(1-2 »‚) ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
·´ÅÍ§ »ÃÑº»ÃØ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ
¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ 

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÁÕá¹Ç¤Ô´¨Ðà»š¹
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ËÃ×ÍàÃÔèÁ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ 
áÅÐµŒÍ§¡ÒÃÁÕá¼¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèªÑ´à¨¹

Pre Incubation

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·Õè·Ó¸ØÃ¡Ô¨áÅŒÇ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ
»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤�¡Ã 
à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

Incubation

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè¸ØÃ¡Ô¨
àÃÔèÁÁÑè¹¤§áÅŒÇ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§Í§¤�¡Ã ¢ÂÒÂ
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨à¾× èÍàÃ‹§¡ÒÃ
àµÔºâµ

Post Incubation

SMEs ä´ŒÃÑºÍÐäÃ¨Ò¡¡ÒÃº‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

02 583 9992 µ‹Í 1508, 1515 bic@nstda.or.th
ÈÙ¹Â�º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

www.nstda.or.th/bic

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
พี่เลี้ยงให้คำ	ปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ

º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÕèàÅÕéÂ§ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ½ƒ¡ÍºÃÁ
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ µÅÍ´¨¹àª×èÍÁâÂ§
ãËŒà¢ŒÒ¶Ö§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè¨Óà»š¹

à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ãËŒÊÒÁÒÃ¶àÃÔèÁµŒ¹¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐÍÂÙ‹ÃÍ´ä´Œ

´ÙáÅª‹Ç§àÃÔèÁµŒ¹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ 
(1-2 »‚) ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
·´ÅÍ§ »ÃÑº»ÃØ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ
¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ 

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÁÕá¹Ç¤Ô´¨Ðà»š¹
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ËÃ×ÍàÃÔèÁ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ 
áÅÐµŒÍ§¡ÒÃÁÕá¼¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèªÑ´à¨¹

Pre Incubation

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·Õè·Ó¸ØÃ¡Ô¨áÅŒÇ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ
»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤�¡Ã 
à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

Incubation

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè¸ØÃ¡Ô¨
àÃÔèÁÁÑè¹¤§áÅŒÇ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§Í§¤�¡Ã ¢ÂÒÂ
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨à¾× èÍàÃ‹§¡ÒÃ
àµÔºâµ

Post Incubation

SMEs ä´ŒÃÑºÍÐäÃ¨Ò¡¡ÒÃº‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

02 583 9992 µ‹Í 1508, 1515 bic@nstda.or.th
ÈÙ¹Â�º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

www.nstda.or.th/bic
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º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÕèàÅÕéÂ§ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ½ƒ¡ÍºÃÁ
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ µÅÍ´¨¹àª×èÍÁâÂ§
ãËŒà¢ŒÒ¶Ö§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè¨Óà»š¹

à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ãËŒÊÒÁÒÃ¶àÃÔèÁµŒ¹¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐÍÂÙ‹ÃÍ´ä´Œ

´ÙáÅª‹Ç§àÃÔèÁµŒ¹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ 
(1-2 »‚) ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
·´ÅÍ§ »ÃÑº»ÃØ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ
¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ 

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÁÕá¹Ç¤Ô´¨Ðà»š¹
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ËÃ×ÍàÃÔèÁ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ 
áÅÐµŒÍ§¡ÒÃÁÕá¼¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèªÑ´à¨¹

Pre Incubation

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·Õè·Ó¸ØÃ¡Ô¨áÅŒÇ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ
»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤�¡Ã 
à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

Incubation

àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè¸ØÃ¡Ô¨
àÃÔèÁÁÑè¹¤§áÅŒÇ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§Í§¤�¡Ã ¢ÂÒÂ
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨à¾× èÍàÃ‹§¡ÒÃ
àµÔºâµ

Post Incubation

SMEs ä´ŒÃÑºÍÐäÃ¨Ò¡¡ÒÃº‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

02 583 9992 µ‹Í 1508, 1515 bic@nstda.or.th
ÈÙ¹Â�º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

www.nstda.or.th/bic

Start-up	Voucher
โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม

¢Í§ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ 
(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§¡‹Í¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ)

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹·Ø¹
´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤‹Ò·Õ่»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ
ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

75%

áµ‹äÁ‹à¡Ô¹

ºÒ·800,000
µ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃµ‹ÍÃÒÂ

1.  à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 
 ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ

2. ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃÍÍ¡ÊÙ‹µÅÒ´ áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇ
 ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃàµÔºâµ

3. á¼¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ
 ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
 äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 1 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 8 à´×Í¹

4. ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒÊÓàÃç¨
 µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

1.  à»š¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨µÒÁ¡®ËÁÒÂä·Â
 áÅÐÁÕ¤¹ä·Â¶×ÍËØŒ¹äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 51%

2. ÁÕ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ
   áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ 
 áÅÐÍÍ¡ÊÙ‹µÅÒ´ áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇ

3. ÁÕá¼¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃµÅÒ´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 
 áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ·ÕèªÑ´à¨¹ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ

4. ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§·ÕÁ§Ò¹ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

5. µŒÍ§äÁ‹à»š¹¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÁÒáÅŒÇµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ 2 »‚

ËÅÑ¡à¡³±�¤Ø³ÊÁºÑµÔ

ÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹µÅÒ´
àª×èÍÁâÂ§¸ØÃ¡Ô¨áÅÐâ¤Ã§¢‹ÒÂ
à¾×èÍ¡ÒÃµÅÒ´
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃà¢ŒÒµÅÒ´

¢ÂÒÂµÅÒ´ ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
·Ñ้§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È

02 583 9992 µ‹Í 1508, 1515 bic@nstda.or.th
ÈÙ¹Â�º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

www.nstda.or.th/bic

¢Í§ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ 
(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§¡‹Í¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ)

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹·Ø¹
´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤‹Ò·Õ่»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ
ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

75%

áµ‹äÁ‹à¡Ô¹

ºÒ·800,000
µ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃµ‹ÍÃÒÂ

1.  à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 
 ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ

2. ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃÍÍ¡ÊÙ‹µÅÒ´ áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇ
 ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃàµÔºâµ

3. á¼¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ
 ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
 äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 1 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 8 à´×Í¹

4. ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒÊÓàÃç¨
 µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

1.  à»š¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨µÒÁ¡®ËÁÒÂä·Â
 áÅÐÁÕ¤¹ä·Â¶×ÍËØŒ¹äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 51%

2. ÁÕ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ
   áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ 
 áÅÐÍÍ¡ÊÙ‹µÅÒ´ áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇ

3. ÁÕá¼¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃµÅÒ´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 
 áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ·ÕèªÑ´à¨¹ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ

4. ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§·ÕÁ§Ò¹ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

5. µŒÍ§äÁ‹à»š¹¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÁÒáÅŒÇµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ 2 »‚

ËÅÑ¡à¡³±�¤Ø³ÊÁºÑµÔ

ÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹µÅÒ´
àª×èÍÁâÂ§¸ØÃ¡Ô¨áÅÐâ¤Ã§¢‹ÒÂ
à¾×èÍ¡ÒÃµÅÒ´
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃà¢ŒÒµÅÒ´

¢ÂÒÂµÅÒ´ ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
·Ñ้§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È

02 583 9992 µ‹Í 1508, 1515 bic@nstda.or.th
ÈÙ¹Â�º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

www.nstda.or.th/bic
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Thailand	Tech	Show
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
àª×่ÍÁâÂ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·ÂÊÙ‹âÅ¡¸ØÃ¡Ô¨
Thailand Tech Show

à¡Ô´µÅÒ´à·¤â¹âÅÂÕ
·Õèà¢ŒÒ¶Ö§ä´Œ

MARKET

à¡Ô´¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹ 

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�µ‹Ò§æ ·Õè 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°¾Ñ²¹Ò¢Öé¹

Innovative Product

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´ŒãªŒà·¤â¹âÅÂÕ 
à¡Ô´ÃÒÂä´ŒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·º·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ 

ÁÕ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ 
ÁÕ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ

contact@thailandtechshow.com             www.thailandtechshow.com    
â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊÙ‹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ� 
02 564 8000 µ‹Í ½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¾Ñ¹¸ÁÔµÃ  

ËÒäÍà´ÕÂ·Ó¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹

www.thailandtechshow.com
¨‹ÒÂ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ
à¾ÕÂ§ 30,000 ºÒ·

¢ÒÂä´Œ ¨‹ÒÂ¤×¹ 
à¨ŒÒ¢Í§ IP

30,000 ºÒ·
·Õè¨‹ÒÂä»¹ÓÁÒËÑ¡Å´ä´ŒÍÕ¡

«×éÍáÅŒÇãªŒÊÔ·¸Ôä´Œ¹Ò¹ 

3-5 »‚

2%¨Ò¡ÂÍ´¢ÒÂ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
• ค่�เปิดเผยเทคโนโลยี จำ�นวน 30,000 บ�ท ต่อ 1 ผลง�นวิจัย 

ชำ�ระเมื่อลงน�มในสัญญ�
• ค�่ตอบแทนก�รใช้สทิธ ิอตัร� 2% ของยอดข�ยของผลติภัณฑ์

ทีเ่กิดจ�กผลง�นวจัิยนัน้ โดยชำ�ระปลีะ 1 ครัง้ และส�ม�รถนำ�
ค�่ธรรมเนยีมก�รเข�้รว่มโครงก�ร (30,000 บ�ท) ม�หกัลดได้

• กรณกี�รตอ่อ�ยสุญัญ�ใหใ้ช้อตัร�ค�่ตอบแทนก�รอนญุ�ตให้
ใช้สิทธิคงเดิม

ค่าใช้จ่ายในการดำ	เนินการ
ผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้น

ในระหว่�งก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ได้แก่  
ค�่ตอบแทนนกัวจิยั ค�่เดนิท�ง ค่�วสัด ุส�รเคม ีค�่อปุกรณ ์และ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นต�มจริง

เอกสารสัญญา
มีก�รจัดสัญญ�อนุญ�ตใช้สิทธิร่วมกันระหว่�งหน่วยง�น

เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�และหน่วยง�นที่รับถ่�ยทอด
เทคโนโลยี

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
• เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทย

อย่�งน้อยร้อยละ 51 หรือบุคคลธรรมด� 
• มศีกัยภ�พ คว�มพรอ้ม คว�มเข�้ใจเทคโนโลย ีและมบีคุล�กร

ที่พร้อมรับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีในส�ข�ที่สนใจ

จำ	นวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ	
• หนึ่งผลง�นวิจัยส�ม�รถมีผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิได้ม�กกว่�

หนึ่งร�ย 
• ผลง�นวิจัยท่ีมีผู้สนใจรับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิจำ�นวนม�ก  

หนว่ยง�นเจ�้ของผลง�นวจิยัมสีทิธพิจิ�รณ�จำ�กดัจำ�นวนผู้รบั
อนุญ�ตให้ใช้สิทธิได้ต�มเหม�ะสม

• เทคโนโลยีต่อรองร�ค� : ขึ้นอยู่กับก�รเจรจ�

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• หนว่ยง�นเจ�้ของผลง�นวจิยัจะดำ�เนนิก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

ให้แก่ผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิด้วยรูปแบบต่�งๆ ต�มคว�ม
เหม�ะสม เช่น  ก�รฝึกอบรม ก�รส�ธิต ก�รดูง�น เอกส�ร 
คู่มือ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
• ไม่กำ�หนดร�ค�
• ผู้สนใจรับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิส�ม�รถเจรจ�และตกลงรูปแบบ

ก�รชำ�ระและอัตร�ค่�ธรรมเนียม (ค่�เปิดเผยเทคโนโลยีและ
ค่�ตอบแทนก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ) กับหน่วยง�นเจ้�ของ 
ผลง�นวิจัยได้โดยตรง

ค่าใช้จ่ายในการดำ	เนินการ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำ�กับหน่วยง�นเจ้�ของทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�

เอกสารสัญญา
มีก�รจัดสัญญ�อนุญ�ตใช้สิทธิร่วมกันระหว่�งหน่วยง�น

เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�และหน่วยง�นที่รับถ่�ยทอด
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีราคาเดียว เทคโนโลยีต่อรองราคา

การยื่นความจำ	นง
• ผู้สนใจรับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิยื่นคว�มจำ�นงได้ตลอดเวล�ผ่�น 

www.thailandtechshow.com 
• หนว่ยง�นเจ�้ของผลง�นวจิยัเปน็ผู้พจิ�รณ�และประส�นง�น

กับผู้สนใจรับอนุุญ�ตให้ใช้สิทธิโดยตรง 

ระยะเวลาในการอนญาตให้ใช้สิทธิ
• 3-5 ปี นับจ�กวันลงน�มในสัญญ�อนุุญ�ตใช้สิทธิหรือแล้วแต่

ตกลงเป็นร�ยโครงก�ร

เงื่อนไขการยุติสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
• ห�กไมม่่กี�รใช้ประโยชนเ์ทคโนโลยทีีม่กี�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

ภ�ยในเวล� 2 ปี นับจ�กวันลงน�มในสัญญ�ฯ 
• ห�กไม่ม่ีก�รร�ยง�นผลคว�มคืบหน้�ร�ยปีต�มที่ตกลง 

B
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B

¾Ñ²¹Ò µ่ÍÂÍ´ งÒ¹ÇิจÑÂ 
Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ 
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂã¹
»ÃÐà·Èä·ÂãËŒµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
¢Í§µÅÒ´ ¾ÃŒÍÁÊÙ‹¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�
àªÔ§¾Ò³ÔªÂ�

¾Ñ²¹Ò µ่ÍÂÍ´ งÒ¹ÇิจÑÂ 
ã¹ÃÐ´ÑºËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 
(Lab Scale) ÊÙ‹¼ÅÔµÀÑ³±� 
ºÃÔ¡ÒÃ ã¹ÃÐ´ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
(Industrial/Commercial Scale)

Research Gap Fund
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹àÃ‹§¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁÃÒÂãËÁ‹

Research Gap Fund-Ted Fund
â¤Ã§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊÙ‹¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¾Ò³ÔªÂ�

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
• ·Ø¹ÍØ´Ë¹Ø¹ÊÁ·ººÒ§Ê‹Ç¹
• ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ 
   (à©¾ÒÐ upfront fee) µÒÁ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ¡ÓË¹´
• ¤‹ÒµÍºá·¹¾ÕèàÅÕéÂ§¸ØÃ¡Ô¨ (Business Mentor) 
• ¤‹Ò¨ŒÒ§ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§µŒ¹áººáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±� 
• ¤‹Ò¨ŒÒ§ÇÔà¤ÃÒÐË� ·´ÊÍºà¾×èÍ¢ÍÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹
   áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÒÂØ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ¼ÅÔµÀÑ³±�
• ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ÁÒµÃ°Ò¹ (ÍÂ., ÊÁÍ. ÏÅÏ)
• ¤‹Ò»ÃÐàÁÔ¹/ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

02 564 7000 µ‹Í 71694, 71699 gapfund@nstda.or.th
½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¾Ñ¹¸ÁÔµÃ

Research	Gap	Fund
โครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

Research	Gap	Fund-Ted	Fund
โครงการดำ	เนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ค่าใช้จ่ายที่มิได้อยู่ในขอบเขตการสนับสนุน
• เครื่องมือและเครื่องจักรใช้ในก�รผลิต  
• ค่�ก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์  
• ค่�ตอบแทนก�รอนุญ�ตใช้สิทธิทรัพย์สินท�งปัญญ� 

ที่นอกเหนือจ�ก upfront fee เช่น ค่�ตอบแทน
ร�ยปี (royalty fee) ค่�ตอบแทนก�รใช้สิทธิขั้นตำ� 
(minimum fee) เป็นต้น

หลักเกณฑ์การกลั่นกรองและคัดเลือกโครงการ

1. ด้านเทคโนโลยี	
พิจ�รณ�ว�่ผลง�นวจิยัและเทคโนโลยทีีน่ำ�เสนอ มีคณุค�่ท�ง

นวตักรรม และอยูใ่นขัน้ทีจ่ะส�ม�รถพฒัน�เทคโนโลยไีปสู่ตน้แบบ
ของผลิตภัณฑ์/บริก�รในระดับอุตส�หกรรมได้หรือไม่

2. ด้านตลาด
พิจ�รณ�ว่�ผลิตภัณฑ์และบริก�รมีคว�มโดดเด่น แตกต่�ง

จ�กที่มีอยู่ในตล�ด มีกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่ชัดเจน มีคุณค่�และ 
ตอบสนองหรือแก้ปัญห�ให้กับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยหรือไม่  

3. ด้านธุรกิจ
พจิ�รณ�ว�่ผลง�นวจิยัและเทคโนโลยทีีน่ำ�เสนอมศีกัยภ�พที่

จะนำ�ไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพ�ณชิยม์�กนอ้ยเพยีงใด โดยพจิ�รณ�
จ�ก Business Model โอก�สท�งก�รตล�ด และผลกระทบในเชงิ
เศรษฐกิจและสังคม

4. ด้านบริหารจัดการ
พิจ�รณ�ว่�ผลง�นวิจัยและเทคโนโลยีที่นำ�เสนอ มีแผนก�ร

จัดทำ�ต้นแบบในระดับอุตส�หกรรมอย่�งไร มีคว�มเป็นไปได้ใน
ก�รนำ�ไปผลิตจริงในระดับอุตส�หกรรม โดยคำ�นึงถึงข้อกำ�หนด 
กฎระเบียบ ม�ตรฐ�นต่�งๆ และส�ม�รถดำ�เนินโครงก�รพร้อม
ส่งมอบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นฉบับสมบูรณ์ได้ภ�ยในระยะ
เวล�ที่กำ�หนด 

5.	ความพร้อมและความมุ่งมั่นของทีมวิจัยและผู้ประกอบการ
พิจ�รณ�คว�มพร้อมและคว�มมุ่งม่ันของทีมวิจัยและ 

ผู้ประกอบก�รที่จะผลักดันให้ผลง�นวิจัยและเทคโนโลยีสำ�เร็จ  
รวมทั้งมีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีไปสู่ภ�คเอกชนได้

การรายงานและติดตามผล

1. ในระหว�่งดำ�เนนิโครงก�ร มห�วิทย�ลยัหรอืสถ�บนัวจิยัร่วมกบั
ผูป้ระกอบก�รทีน่ำ�ผลง�นวจัิยม�ตอ่ยอด จะตอ้งจดัสง่ร�ยง�น
ผลคว�มคืบหน้�ของโครงก�รทุกเดือน หรือต�มกำ�หนดเวล�ที่ 
สวทช. จะกำ�หนดขึ้นต�มคว�มเหม�ะสมภ�ยหลัง

2. สวทช. พร้อมด้วยผู้เช่ียวช�ญเข้�เย่ียมชมโครงก�รเพื่อติดต�ม
และประเมินคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รเป็นระยะ

3. เม่ือส้ินสุดโครงก�ร มห�วิทย�ลัยหรือสถ�บันวิจัยร่วมกับ 
ผูป้ระกอบก�รทีน่ำ�ผลง�นวจิยัม�ตอ่ยอด มหีน�้ทีจ่ดัสง่ร�ยง�น
ผลคว�มคืบหน้�ของโครงก�รฉบับสมบูรณ์ และร�ยง�นผล 
เก่ียวกับร�ยรับ ก�รลงทุน ก�รจ้�งง�น และ/หรืออื่นๆ ที่ 
สืบเน่ืองจ�กก�รใช้ประโยชน์ผลง�นวิจัยในโครงก�รให้แก่ 
สวทช. ภ�ยใน 30 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวล�ดำ�เนินง�น
โครงก�ร รวมถึงคว�มคืบหน้�ท่ีเกิดขึ้น 9 เดือนหลังสิ้นสุด
โครงก�ร

หมายเหตุ	:	

• ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รลงทุนในทรัพย์สินถ�วร  
• เงินเดือนพนักง�น
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¡ÒÃà¾Ô่ÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ÊÇ·ª.
â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂá¡¹¹ํÒ
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ËÅÑ¡ÊÙµÃ

 

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¼ŒÙºÃÔËÒÃÊÕà¢ÕÂÇ ¾ÅÑ§§Ò¹ ÍÒËÒÃ

âÅËÐ¼§ ªÕÇÀÒ¾ ¼ŒÙºÃÔËÒÃ
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ÊÍºÇÑ´ÁÒµÃ°Ò¹
ÇÔªÒªÕ¾äÍ·Õ ¼ŒÙºÃÔËÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à·¤â¹âÅÂÕÊÕà¢ÕÂÇ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¡ÃÒ¿�¡áÅÐÍ§¤�¤ÇÒÁÃŒÙ
à¾×èÍ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÇ·ª. ÃÐàºÕÂº

¢ŒÍºÑ§¤Ñºµ‹Ò§æ ÂÒ¹Â¹µ�ÊÁÑÂãËÁ‹

 02 644 8150 µ‹Í 81886, 81887 
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ÊÇ·ª.

NSTDAacademywww.nstdaacademy.comnsa@nstda.or.th

»ÃÐàÀ·
ËÅÑ¡ÊÙµÃ

Science 

HRD Integrated

Innovation 

Technology     

NSTDA Academy
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ÊÇ·ª.

ËÅÑ¡ÊÙµÃ

 

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¼ŒÙºÃÔËÒÃÊÕà¢ÕÂÇ ¾ÅÑ§§Ò¹ ÍÒËÒÃ

âÅËÐ¼§ ªÕÇÀÒ¾ ¼ŒÙºÃÔËÒÃ
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ÊÍºÇÑ´ÁÒµÃ°Ò¹
ÇÔªÒªÕ¾äÍ·Õ ¼ŒÙºÃÔËÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à·¤â¹âÅÂÕÊÕà¢ÕÂÇ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¡ÃÒ¿�¡áÅÐÍ§¤�¤ÇÒÁÃŒÙ
à¾×èÍ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÇ·ª. ÃÐàºÕÂº

¢ŒÍºÑ§¤Ñºµ‹Ò§æ ÂÒ¹Â¹µ�ÊÁÑÂãËÁ‹

 02 644 8150 µ‹Í 81886, 81887 
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ÊÇ·ª.

NSTDAacademywww.nstdaacademy.comnsa@nstda.or.th

»ÃÐàÀ·
ËÅÑ¡ÊÙµÃ

Science 

HRD Integrated

Innovation 

Technology     

NSTDA Academy
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ÊÇ·ª.NSTDA	Academy
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Õ่
µÍºâ¨·Â�ªØÁª¹áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍ¹Ò¤µ

ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ

ÍÒËÒÃà¾×èÍÍ¹Ò¤µ

¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾
áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â

ÃÐºº¢¹Ê‹§ÊÁÑÂãËÁ‹

¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ
¡ÒÃà¡ÉµÃÂÑè§Â×¹

¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐàª×éÍà¾ÅÔ§

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÀÒÂãµŒ
4 à·¤â¹âÅÂÕËÅÑ¡ ·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐâÍ¡ÒÊ

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä·Â 

·Ø¹·Õ่ 2·Ø¹·Õ่ 1

¤³Ð¼ÙŒÇÔ¨ÑÂà»š¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂä·ÂËÃ×Í¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµ‹Ò§ªÒµÔ·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹Ê¶ÒºÑ¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÃÑ°ËÃ×ÍÀÒ¤àÍ¡ª¹«Öè§ä´ŒÃÑº
¡ÒÃÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡µŒ¹ÊÑ§¡Ñ´ãËŒÊÒÁÒÃ¶à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×ÍÊÒÁÒÃ¶¹Ó 
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍÊÑ§¤Áã¹Ç§¡ÇŒÒ§ä´Œ ¡Ã³ÕªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ 
µŒÍ§à»š¹¼ÙŒ·Õ è»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·ÕèàÍ× éÍ»ÃÐâÂª¹�¡Ñº»ÃÐà·È/
Ê¶ÒºÑ¹ä·Â

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

à·¤â¹âÅÂÕ´Ô¨Ô·ÑÅ 

à·¤â¹âÅÂÕÇÑÊ´Ø

¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¼ÙŒÊÁÑ¤ÃáÅÐ¤³Ð¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂµŒÍ§ÁÕ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÔ·¸ÔºÑµÃ ËÃ×Í ¼Å§Ò¹µÕ¾ÔÁ¾� 
ã¹ÇÒÃÊÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´Œ
àµçÁàÇÅÒâ´ÂäÁ‹´ÓÃ§µÓáË¹‹§ºÃÔËÒÃµÑé§áµ‹ÃÐ´Ñº¤³º´Õ¢Öé¹ä»

ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹Ó¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂ ËÒ¡¼ÙŒÊÁÑ¤ÃÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÃÑº·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ¢¹Ò´ãËÞ‹Í×è¹æ ·ÕèÁÕ§º»ÃÐÁÒ³à¡Ô¹¡Ç‹Ò 
5 ÅŒÒ¹ºÒ· ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÃÑº·Ø¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ¤ÇÃàËÅ×ÍÍÂÙ‹äÁ‹à¡Ô¹ 12 à´×Í¹

ÁÕ¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂà¢ŒÁá¢ç§ ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ (à·ÕÂºà¤ÕÂ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�) 
áÅÐ¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ (à·ÕÂºà¤ÕÂ§ä´Œ¡ÑºÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�áÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�) 
·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒÃ‹ÇÁ·ÕÁ·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÍ§Å§ÁÒ à¾×èÍãËŒ¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂ 
ÁÕ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§¢Öé¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃµŒÍ§à»š¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õ èÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ
ã¹´ŒÒ¹·Õ è àÊ¹Í¢Í·Ø¹ ÁÕÈ Ñ¡ÂÀÒ¾à·ÕÂºà¤ÕÂ§ä´Œ¡ Ñº¹Ñ¡ÇÔ¨ ÑÂÃÐ´Ñº
ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºã¹Ç§¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¹ÇÔ¨ÑÂá¡¹¹Ó
Research Chair Grant
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โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ	
Research	Chair	Grant

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Õ่
µÍºâ¨·Â�ªØÁª¹áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍ¹Ò¤µ

ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ

ÍÒËÒÃà¾×èÍÍ¹Ò¤µ

¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾
áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â

ÃÐºº¢¹Ê‹§ÊÁÑÂãËÁ‹

¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ
¡ÒÃà¡ÉµÃÂÑè§Â×¹

¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐàª×éÍà¾ÅÔ§

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÀÒÂãµŒ
4 à·¤â¹âÅÂÕËÅÑ¡ ·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐâÍ¡ÒÊ

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä·Â 

·Ø¹·Õ่ 2·Ø¹·Õ่ 1

¤³Ð¼ÙŒÇÔ¨ÑÂà»š¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂä·ÂËÃ×Í¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµ‹Ò§ªÒµÔ·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹Ê¶ÒºÑ¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÃÑ°ËÃ×ÍÀÒ¤àÍ¡ª¹«Öè§ä´ŒÃÑº
¡ÒÃÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡µŒ¹ÊÑ§¡Ñ´ãËŒÊÒÁÒÃ¶à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×ÍÊÒÁÒÃ¶¹Ó 
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍÊÑ§¤Áã¹Ç§¡ÇŒÒ§ä´Œ ¡Ã³ÕªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ 
µŒÍ§à»š¹¼ÙŒ·Õ è»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·ÕèàÍ× éÍ»ÃÐâÂª¹�¡Ñº»ÃÐà·È/
Ê¶ÒºÑ¹ä·Â

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

à·¤â¹âÅÂÕ´Ô¨Ô·ÑÅ 

à·¤â¹âÅÂÕÇÑÊ´Ø

¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¼ÙŒÊÁÑ¤ÃáÅÐ¤³Ð¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂµŒÍ§ÁÕ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÔ·¸ÔºÑµÃ ËÃ×Í ¼Å§Ò¹µÕ¾ÔÁ¾� 
ã¹ÇÒÃÊÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´Œ
àµçÁàÇÅÒâ´ÂäÁ‹´ÓÃ§µÓáË¹‹§ºÃÔËÒÃµÑé§áµ‹ÃÐ´Ñº¤³º´Õ¢Öé¹ä»

ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹Ó¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂ ËÒ¡¼ÙŒÊÁÑ¤ÃÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÃÑº·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ¢¹Ò´ãËÞ‹Í×è¹æ ·ÕèÁÕ§º»ÃÐÁÒ³à¡Ô¹¡Ç‹Ò 
5 ÅŒÒ¹ºÒ· ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÃÑº·Ø¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ¤ÇÃàËÅ×ÍÍÂÙ‹äÁ‹à¡Ô¹ 12 à´×Í¹

ÁÕ¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂà¢ŒÁá¢ç§ ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ (à·ÕÂºà¤ÕÂ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�) 
áÅÐ¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ (à·ÕÂºà¤ÕÂ§ä´Œ¡ÑºÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�áÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�) 
·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒÃ‹ÇÁ·ÕÁ·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÍ§Å§ÁÒ à¾×èÍãËŒ¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂ 
ÁÕ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§¢Öé¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃµŒÍ§à»š¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õ èÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ
ã¹´ŒÒ¹·Õ è àÊ¹Í¢Í·Ø¹ ÁÕÈ Ñ¡ÂÀÒ¾à·ÕÂºà¤ÕÂ§ä´Œ¡ Ñº¹Ñ¡ÇÔ¨ ÑÂÃÐ´Ñº
ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºã¹Ç§¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¹ÇÔ¨ÑÂá¡¹¹Ó
Research Chair Grant
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Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Õ่
µÍºâ¨·Â�ªØÁª¹áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍ¹Ò¤µ

ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ

ÍÒËÒÃà¾×èÍÍ¹Ò¤µ

¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾
áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â

ÃÐºº¢¹Ê‹§ÊÁÑÂãËÁ‹

¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ
¡ÒÃà¡ÉµÃÂÑè§Â×¹

¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐàª×éÍà¾ÅÔ§

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÀÒÂãµŒ
4 à·¤â¹âÅÂÕËÅÑ¡ ·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐâÍ¡ÒÊ

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä·Â 

·Ø¹·Õ่ 2·Ø¹·Õ่ 1

¤³Ð¼ÙŒÇÔ¨ÑÂà»š¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂä·ÂËÃ×Í¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµ‹Ò§ªÒµÔ·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹Ê¶ÒºÑ¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÃÑ°ËÃ×ÍÀÒ¤àÍ¡ª¹«Öè§ä´ŒÃÑº
¡ÒÃÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡µŒ¹ÊÑ§¡Ñ´ãËŒÊÒÁÒÃ¶à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×ÍÊÒÁÒÃ¶¹Ó 
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍÊÑ§¤Áã¹Ç§¡ÇŒÒ§ä´Œ ¡Ã³ÕªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ 
µŒÍ§à»š¹¼ÙŒ·Õ è»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·ÕèàÍ× éÍ»ÃÐâÂª¹�¡Ñº»ÃÐà·È/
Ê¶ÒºÑ¹ä·Â

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

à·¤â¹âÅÂÕ´Ô¨Ô·ÑÅ 

à·¤â¹âÅÂÕÇÑÊ´Ø

¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¼ÙŒÊÁÑ¤ÃáÅÐ¤³Ð¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂµŒÍ§ÁÕ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÔ·¸ÔºÑµÃ ËÃ×Í ¼Å§Ò¹µÕ¾ÔÁ¾� 
ã¹ÇÒÃÊÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´Œ
àµçÁàÇÅÒâ´ÂäÁ‹´ÓÃ§µÓáË¹‹§ºÃÔËÒÃµÑé§áµ‹ÃÐ´Ñº¤³º´Õ¢Öé¹ä»

ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹Ó¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂ ËÒ¡¼ÙŒÊÁÑ¤ÃÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÃÑº·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ¢¹Ò´ãËÞ‹Í×è¹æ ·ÕèÁÕ§º»ÃÐÁÒ³à¡Ô¹¡Ç‹Ò 
5 ÅŒÒ¹ºÒ· ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÃÑº·Ø¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ¤ÇÃàËÅ×ÍÍÂÙ‹äÁ‹à¡Ô¹ 12 à´×Í¹

ÁÕ¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂà¢ŒÁá¢ç§ ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ (à·ÕÂºà¤ÕÂ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�) 
áÅÐ¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ (à·ÕÂºà¤ÕÂ§ä´Œ¡ÑºÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�áÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�) 
·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒÃ‹ÇÁ·ÕÁ·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÍ§Å§ÁÒ à¾×èÍãËŒ¡ÅØ‹ÁÇÔ¨ÑÂ 
ÁÕ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§¢Öé¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃµŒÍ§à»š¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õ èÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ
ã¹´ŒÒ¹·Õ è àÊ¹Í¢Í·Ø¹ ÁÕÈ Ñ¡ÂÀÒ¾à·ÕÂºà¤ÕÂ§ä´Œ¡ Ñº¹Ñ¡ÇÔ¨ ÑÂÃÐ´Ñº
ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºã¹Ç§¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¹ÇÔ¨ÑÂá¡¹¹Ó
Research Chair Grant
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ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�»ÃÐà·Èä·Â
à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µ�áÇÃ�»ÃÐà·Èä·Â
ÈÙ¹Â�¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÍÒËÒÃÊÑµÇ�

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹ÊํÒ¤ÑÞ
·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐ
¹Ô¤ÁÇÔ¨ÑÂ¢Í§»ÃÐà·È



โครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญทางวิทยาศาสตร์และนิคมวิจัยของประเทศ40

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Thailand	Science	Park	นิคมวิจัยและพัฒนาครบวงจรแห่งแรกของไทย

ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹·Ø¡ÃÐ´Ñº ÊÒÁÒÃ¶àª×èÍÁâÂ§¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¢Í§ÀÒ¤ÃÑ° 
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹à»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¹ÇÑµ¡ÃÃÁä´ŒÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ ´ŒÇÂâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
¾Ñ²¹Ò ºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Íµ‹Ò§æ ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§à»š¹áËÅ‹§º‹Áà¾ÒÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ Start-up à¾×èÍãËŒà¡Ô´
à·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹æ à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÁÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà»š¹°Ò¹

º¹¾×é¹·Õè¡Ç‹Ò 200 äÃ‹ 
µÔ´¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕáË‹§àÍàªÕÂ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ� (ÈÙ¹Â�ÃÑ§ÊÔµ) 
áÅÐÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¹Ò¹ÒªÒµÔÊÔÃÔ¹¸Ã 

·ÕèµÑé§¢Í§ÈÙ¹Â�ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ 
áÅÐ 4 ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ : BIOTEC, 
MTEC, NECTEC, NANOTEC áÅÐ
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¡ÉµÃ (Ê·.) 

·ÕèµÑé§¢Í§ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹·Ñé§ã¹áÅÐ
µ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ç‹Ò 90 ºÃÔÉÑ·
30% à»š¹ºÃÔÉÑ·µ‹Ò§ªÒµÔ ÍÒ·Ô TUV SUD, 
ECOLAB áÅÐ Polyplastics à»š¹µŒ¹

ºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹·ÕèËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
áÅÐ·Õè´Ô¹àª‹ÒÊÓËÃÑºÀÒ¤àÍ¡ª¹ 
Í§¤�¡Ã¢Í§ÃÑ° à¾×èÍÊÃŒÒ§
ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

ºÃÔ¡ÒÃº‹Áà¾ÒÐ
¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕã¹
ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
»ÃÐà·Èä·Â 

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹ÍØ·ÂÒ¹Ï 
ä Œ́ÃÑºÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊǾ
ã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ò¡ BOI áÅÐ¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã

ª‹ÇÂ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
à¢ŒÒ¶Ö§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 
áÅÐâ«ÅÙªÑè¹µ‹Ò§æ §‹ÒÂ¢Öé¹

ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÅÒ§
(CO)

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊÔÃÔ¹¸Ã
(SSH)

ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁ
(CC)

ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 1
(INC 1)

ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 2
(INC 2)

à¹¤à·¤
(NECTEC)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººäºâÍà·¤
(BIOTEC PILOT PLANT)

äºâÍà·¤
(BIOTEC)

àÍ็Áà·¤
(MTEC)

¹Òâ¹à·¤
(NANOTEC)

Garden of Innovation

ÍÒ¤ÒÃÊÃÒÞÇÔ·Â�
(SD)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººàÍ็Áà·¤
(MTEC PILOT PLANT)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººà¹¤à·¤
(NECTEC PILOT PLANT)

ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹Â�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�àº·Òâ¡Ã ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· àÍÊ«Õ¨Õ ¼ÅÔµÀÑ³±�¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¨Ó¡Ñ´

02 564 7222, 02 564 7200 
µ‹Í 5360, 5362 - 5363

ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�»ÃÐà·Èä·Â
customerrelation@sciencepark.or.th            www.sciencepark.or.th    THAILANDSCIENCEPARK

½ƒ¡ÍºÃÁ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐºÃÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
«Í¿µ�áÇÃ�â´ÂãªŒÁÒµÃ°Ò¹ CMMI
(Capability Maturity Model Integration)

à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µ�áÇÃ�»ÃÐà·Èä·Â
Software Park Thailand

¡ÒÃà§Ô¹ ÀÒÉÕ áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ

àÃ‹§Â¡ÃÐ´ÑºáÅÐ¾Ñ²¹Ò
ºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹«Í¿µ�áÇÃ�

¢Í§»ÃÐà·È  

à¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨«Í¿µ�áÇÃ�

áÅÐ¾Ñ²¹ÒâÁà´Å¸ØÃ¡Ô¨  

¼ÅÑ¡´Ñ¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃãªŒ«Í¿µ�áÇÃ�ÍÂ‹Ò§ÁÕ

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

ºÃÔ¡ÒÃËŒÍ§½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ËŒÍ§»ÃÐªØÁ 
ËŒÍ§ÊÑÁÁ¹Ò ¾ÃŒÍÁà·¤â¹âÅÂÕ
·Ñ¹ÊÁÑÂáÅÐÍÔ¹àµÍÃ�à¹çµäÃŒÊÒÂ
¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§

ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
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02 583 9992 µ‹Í 14 1 1 , 1454               fms@swpark.or.th          www.swpark.or.th

ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹·Ø¡ÃÐ´Ñº ÊÒÁÒÃ¶àª×èÍÁâÂ§¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¢Í§ÀÒ¤ÃÑ° 
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹à»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¹ÇÑµ¡ÃÃÁä´ŒÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ ´ŒÇÂâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
¾Ñ²¹Ò ºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·´ÊÍº¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Íµ‹Ò§æ ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§à»š¹áËÅ‹§º‹Áà¾ÒÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ Start-up à¾×èÍãËŒà¡Ô´
à·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹æ à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÁÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà»š¹°Ò¹

º¹¾×é¹·Õè¡Ç‹Ò 200 äÃ‹ 
µÔ´¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕáË‹§àÍàªÕÂ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ� (ÈÙ¹Â�ÃÑ§ÊÔµ) 
áÅÐÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¹Ò¹ÒªÒµÔÊÔÃÔ¹¸Ã 

·ÕèµÑé§¢Í§ÈÙ¹Â�ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ 
áÅÐ 4 ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ : BIOTEC, 
MTEC, NECTEC, NANOTEC áÅÐ
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¡ÉµÃ (Ê·.) 

·ÕèµÑé§¢Í§ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹·Ñé§ã¹áÅÐ
µ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ç‹Ò 90 ºÃÔÉÑ·
30% à»š¹ºÃÔÉÑ·µ‹Ò§ªÒµÔ ÍÒ·Ô TUV SUD, 
ECOLAB áÅÐ Polyplastics à»š¹µŒ¹

ºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹·ÕèËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
áÅÐ·Õè´Ô¹àª‹ÒÊÓËÃÑºÀÒ¤àÍ¡ª¹ 
Í§¤�¡Ã¢Í§ÃÑ° à¾×èÍÊÃŒÒ§
ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

ºÃÔ¡ÒÃº‹Áà¾ÒÐ
¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕã¹
ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
»ÃÐà·Èä·Â 

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹ÍØ·ÂÒ¹Ï 
ä Œ́ÃÑºÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊǾ
ã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ò¡ BOI áÅÐ¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã

ª‹ÇÂ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
à¢ŒÒ¶Ö§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 
áÅÐâ«ÅÙªÑè¹µ‹Ò§æ §‹ÒÂ¢Öé¹

ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÅÒ§
(CO)

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊÔÃÔ¹¸Ã
(SSH)

ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁ
(CC)

ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 1
(INC 1)

ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 2
(INC 2)

à¹¤à·¤
(NECTEC)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººäºâÍà·¤
(BIOTEC PILOT PLANT)

äºâÍà·¤
(BIOTEC)

àÍ็Áà·¤
(MTEC)

¹Òâ¹à·¤
(NANOTEC)

Garden of Innovation

ÍÒ¤ÒÃÊÃÒÞÇÔ·Â�
(SD)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººàÍ็Áà·¤
(MTEC PILOT PLANT)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººà¹¤à·¤
(NECTEC PILOT PLANT)

ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹Â�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�àº·Òâ¡Ã ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· àÍÊ«Õ¨Õ ¼ÅÔµÀÑ³±�¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¨Ó¡Ñ´

02 564 7222, 02 564 7200 
µ‹Í 5360, 5362 - 5363

ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�»ÃÐà·Èä·Â
customerrelation@sciencepark.or.th            www.sciencepark.or.th    THAILANDSCIENCEPARK
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เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
Software	Park	Thailand

½ƒ¡ÍºÃÁ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐºÃÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
«Í¿µ�áÇÃ�â´ÂãªŒÁÒµÃ°Ò¹ CMMI
(Capability Maturity Model Integration)

à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µ�áÇÃ�»ÃÐà·Èä·Â
Software Park Thailand

¡ÒÃà§Ô¹ ÀÒÉÕ áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ

àÃ‹§Â¡ÃÐ´ÑºáÅÐ¾Ñ²¹Ò
ºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹«Í¿µ�áÇÃ�

¢Í§»ÃÐà·È  

à¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨«Í¿µ�áÇÃ�

áÅÐ¾Ñ²¹ÒâÁà´Å¸ØÃ¡Ô¨  

¼ÅÑ¡´Ñ¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃãªŒ«Í¿µ�áÇÃ�ÍÂ‹Ò§ÁÕ
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ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È
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02 583 9992 µ‹Í 14 1 1 , 1454               fms@swpark.or.th          www.swpark.or.th
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ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
Food	and	Feed	Innovation	Center
ÈÙ¹Â�¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÍÒËÒÃÊÑµÇ�
Food and Feed Innovation Center

¤Œ¹ËÒáÅÐãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡
¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ�áÅÐàÍ¹ä«Á�
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒËÒÃ
ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ÇÑÊ´ØàÈÉàËÅ×Í
¨Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò 

ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
½ƒ¡ÍºÃÁà©¾ÒÐ·Ò§
ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒà¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ
¢Í§ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔµ
µŒ¹àª×éÍ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ�
ªØ´·´ÊÍºÊÓàÃç¨ÃÙ»

02 1 17 8031                        ffic@biotec.or.th
ÈÙ¹Â�¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÍÒËÒÃÊÑµÇ�

¡ÒÃÊÃŒÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃáÅÐ¨Ñ´ËÒà·¤â¹âÅÂÕ
·Õ่àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â

¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ¼ÅÔµ
ã¹ÃÐ´Ñº¡Ö่§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¢ÂÒÂ¢¹Ò´¡ÒÃ¼ÅÔµ
»ÃÐàÁÔ¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�/
à·¤â¹âÅÂÕàªÔ§¸ØÃ¡Ô¨
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Contact Us

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(BIOTEC) 
ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภ�พ 
02 564 6700  
ต่อ 3301-3303 

รับจ้างวิจัย	ร่วมวิจัย

สำานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี  
Technology Licensing Office (TLO) 
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 564 7000 ต่อ TLO 
tlo@nstda.or.th     
www.nstda.or.th/tlo/

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	อนุญาตให้ใช้สิทธิ
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.  
NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC) 
142 กลุ่มอ�ค�รนวัตกรรม 2 (INC 2) ตึก C ชั้น 3  
อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 117 6850   
nctc.nstda@gmail.com 
LabNCTC

วิเคราะห์และทดสอบ

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 
Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)  
131 อ�ค�รนวัตกรรม 1 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120    
0 2564 6310-6311  
info@decc.or.th  (ติดต่อง�นโครงก�รต่�งๆ ง�นให้คำ�ปรึกษ�) 
marketing@decc.or.th (ติดต่อฝ่�ยก�รตล�ด 
ง�นประช�สัมพันธ์ กิจกรรมต่�งๆ)  
www.decc.or.th

ให้คำ	ปรึกษา	แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมด้านการออกแบบ
การผลิตและการทดสอบ	การฝึกอบรม

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) 
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 564 7000 ต่อ ITAP 
itap@nstda.or.th      
https://itap.nstda.or.th

ให้คำ	ปรึกษาเทคโนโลยี	ITAP

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC) 
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 117 8600 ต่อ 8611-8614 (ฝ่�ยก�รตล�ด) 
sales@ptec.or.th  
www.ptec.or.th 
www.facebook.com/pages/PTEC-Nstda/116568788399748

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแห่งชาติ  
(MTEC) 
ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ  
02 564 6500  
ต่อ 4717, 4782, 4786 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 
ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจและ 
ถ่�ยทอดเทคโนโลย ี
02 564 6900  
ต่อ 2346, 2351-2354 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(NANOTEC) 
ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจและ 
ถ่�ยทอดเทคโนโลย ี
02 564 7100  
ต่อ 6680

ÈÙ¹Â�¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÍÒËÒÃÊÑµÇ�
Food and Feed Innovation Center
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม  
Industrial Ceramic and Houseware Product  
Testing Center (CTEC) 
114 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 564 6500 ต่อ 4215 
Savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th 
www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง  
National Advanced Nano-characterization Center (NANC) 
143 อ�ค�ร INC 2 (B) อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 117 6500 ต่อ 6567, 6600  
iss@nanotec.or.th 
www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072
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งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน   
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120    
02 564 7000 ต่อ 1328-1332 และ 1631-1634 
rdc@nstda.or.th 
www.nstda.or.th/rdp

การรับรองการวิจัย	พัฒนาและนวัตกรรม	 
เพื่อยกเว้นภาษี	300%

การเงิน	ภาษี	และมาตรการส่งเสริม

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์   
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120    
02 564 7000 ต่อ 71390-71394 
ins@nstda.or.th 
www.innovation.go.th/contactus

การรับรองผลิตภัณฑ์/บริการ	 
เพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

กลไกส่งเสริมธุรกิจ	SMEs/Start-up

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์    
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 564 8000 ต่อ ฝ่�ยก�รตล�ดและสร้�งคว�มร่วมมือพันธมิตร 
contact@thailandtechshow.com 
www.thailandtechshow.com

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์	
(Thailand	Tech	Show)			

111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334-1339 
cdp@nstda.or.th      
www.nstda.or.th/cdp

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
ภาคเอกชน

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ	
การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์	BOI

การรับเงินบริจาค	RDI	เพื่อใช้สิทธิ 
ลดหย่อนภาษี	2	เท่า

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.    
อ�ค�รซอฟต์แวร์พ�ร์ค ชั้น 5 99/31 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ  
ต.คลองเกลือ อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
02 583 9992 ต่อ 1508, 1515  
bic@nstda.or.th   
www.nstda.or.th/bic

โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม	
(Start-up	Voucher)

ศูนย์ลงทุน   
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120    
02 564 7000 ต่อ 1340-1345, 1353, 1359 
nic@nstda.or.th  
www.nstda.or.th/nic

เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

การรับรองธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้

ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร 
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 564 7000 ต่อ 71694, 71699 
gapfund@nstda.or.th

Research	Gap	Fund 
Research	Gap	Fund-Ted	Fund
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โครงสร้างพื้นฐานสำ	คัญทางวิทยาศาสตร์และนิคมวิจัยของประเทศ

การเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
02 644 8150 ต่อ 81832-33, 81810, 81882 
chair@nstda.or.th 
www.nstda.or.th/ChairProfessor 
ChairProfessorGrantsNSTDA

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ	
73/1 อ�ค�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
ชั้น 6 ถนนพระร�มที่ 6 แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 
02 644 8150 ต่อ 81886, 81887 
nsa@nstda.or.th 
www.nstdaacademy.com 
NSTDAacademy

สถาบันวิทยาการ	สวทช.	(NSTDA	Academy)

111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 564 7222 และ 02 564 7200 ต่อ 5360, 5362 - 5363 
customerrelation@sciencepark.or.th 
www.sciencepark.or.th 
THAILANDSCIENCEPARK

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	
Thailand	Science	Park	(TSP)

กลุ่มอ�ค�รนวัตกรรม 2 (INC 2) ตึก B ชั้น 4  
อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 
02 117 8031 
ffic@biotec.or.th

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์	 
Food	and	Feed	Innovation	Center

99/31 หมู่ 4 อ�ค�รซอฟต์แวร์ป�ร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ  
ต.คลองเกลือ อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
02 583 9992 ต่อ 1411, 1454 
fms@swpark.or.th 
www.swpark.or.th 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	 
Software	Park	Thailand	(SWP)



จัดทำ�โดย
ฝ่�ยก�รตล�ดและสร้�งคว�มร่วมมือพันธมิตร ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120

02 564 7000  
Call Center 02 564 8000
mkt@nstda.or.th
www.nstda.or.th
NSTDATHAILAND


