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หลักเกณทก์ารเข้าร่วม 
โครงการดําเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

Research Gap Fund - TED Fund 

หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเพื่อความ

เป็นอยู่ดีของประชาชน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหน่ึงในมาตรการสําคัญคือการ

กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งท่ีมีการทํานวัตกรรม

และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุดคือมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ดังน้ันการกระตุ้นใหเ้กิดความร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการภาคเอกชน กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีมีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงมีความสําคัญ

และจําเป็นเร่งด่วน โครงการ Research Gap Fund – TED Fund จึงมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ 

ผู้ประกอบการเอกชนและ Startup  ได้เข้าถึงงานวิจัย และร่วมมือกันในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมท่ีพร้อมนําไปเพื่อ

ต่อยอดธุรกิจหรือสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถเติบโตได้เร็ว โดยให้การสนับสนุนทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนําไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรมได้ รวมต้ังแต่การขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การ

ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ดําเนินการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือ

ทดลองผลิตสินค้าเพื่อนําไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ ในช่วงวิจัยต่อยอด (Translational Research) จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) ไปสู่

ผลงานอุตสาหกรรม (Industrial/ Commercial scale) เพื่อลดความเส่ียงให้ภาคเอกชนและกระตุ้นให้เกิดธุรกิจ

เทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันท่ีจะเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศต่อไป 
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้ประกอบการใหม่ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีต้องการรับถ่ายทอด
ผลงานวิจัย หรือ มีความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมกับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย หรือ หน่วยงานรัฐ ใน
ประเทศไทย 

2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51       ใน

กรณีท่ียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถย่ืนคําขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน 

แล้วจึงจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้ 

3. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ที่มีเงินทุน       จด
ทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

4. มีแผนธุรกิจ มีเป้าหมายทางการตลาด การเงินชัดเจน ที่สามารถเกิดเป็นธุรกิจได้จริง และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุน 

5. ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในโครงการเดียวกันระหว่างย่ืนข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณา
โครงการ เว้นแต่ทุนน้ันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ําซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุน 

6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญาอันอาจมีผลต่อความสามารถใน
การดําเนินงานให้สําเร็จตามข้อผูกพันของโครงการ 
 

เง่ือนไข 

1. ต้องนําผลงานวิจัยที่สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หรือ 
สถาบันวิจัย หรือ หน่วยงานรัฐ ในประเทศไทยมาต่อยอด ทั้งน้ีทรัพย์สินทางปัญญาน้ันจะต้องเป็นผลงานที่มี
ผลสําเร็จอย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) มาแล้ว   

2. ลักษณะโครงการเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนําไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการ 
ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ดําเนินการทดสอบตามมาตรฐาน หรือทดลองผลิต
สินค้าเพื่อนําไปทดสอบตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนทุนน้ี อาจนําไปให้สิทธิแบบ exclusive หรือ 
non-exclusive ก็ได้ ท้ังน้ี กรณี non-exclusive ผู้สนับสนุนทุน สงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสม
ของงบประมาณโครงการ  

4. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในรูปของตัวเงินงบประมาณ (in-cash matching) สําหรับพัฒนา
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 
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5. สามารถดําเนินการตามข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี 
6. ผู้ประกอบการ มีหน้าท่ีต้องจัดทําและส่งมอบรายงานผลงานวิจัยต่อ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

กรรมสิทธ์ิและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ทรัพย์สินทางปัญญาใดที่มีมาก่อนการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนน้ีและนํามาใช้ในโครงการ ย่อมเป็นของเจ้า
ของเดิม 

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผลงานจากการดําเนินงานตามโครงการน้ี เป็นสิทธิร่วมกันของ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในนามกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) และผู้รับทุน 

3. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องการนําสิทธิร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญาไปขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรือนําไปแสวงหา
ประโยชน์ใด ๆ  จะต้องทําความตกลงและแบ่งผลประโยชน์เป็นหนังสือกับสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในนามกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ก่อน 

4.  “ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ” ต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์และการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย 

5. หากมีความจําเป็นอันเน่ืองมาจาก (ก) ผู้ประกอบการ มิได้นําผลงานวิจัยน้ันไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา
อันสมควร  (ข) เพื่อเยียวยาความเสียหายด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัย หรือ  (ค) เพื่อสาธารณประโยชน์
แล้ว “ผู้สนับสนุนทุน” สามารถเข้าแทรกแซงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนได้ โดยมี
ค่าตอบแทนอันสมควร 

6. หากภายหลังปรากฎเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและ/

หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะเป็น

ผู้รับผิดชอบท้ังทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว 

 
หมายเหตุ  

• “ผู้สนับสนุนทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยผ่าน สวทช. เป็นผู้รับบริหารโครงการ 
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รูปแบบเงินสนับสนุน 

1. ให้การสนับสนุนในลักษณะของทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (matching grant)  
2. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจะเป็นลักษณะการชําระเงินคืน (Reimbursement) โดยผู้ประกอบการท่ีได้รับทุน

จะต้องสํารองค่าใช้จ่าย และนําหลักฐานใบเสร็จค่าใช้จ่าย พร้อมเอกสารรายงวดตามที่ สวทช. กําหนด มาขอ
เบิกจากโครงการ 

3. สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ ในวงเงินไม่เกิน  800,000 บาท สําหรับธุรกิจดิจิทัล
เทคโนโลยี เครื่องสําอาง หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท สําหรับธุรกิจเทคโนโลยีอ่ืนๆ  

4. หมวดค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

3.1 ค่าตอบแทน 

• ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะในส่วน upfront fee ตามจริง แต่ไม่

เกิน 300,000 บาท 

• ค่าตอบแทนพี่เล้ียงธุรกิจ (Business Mentor) (ถ้ามี) ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยพี่เล้ียง

ธุรกิจน้ัน จะต้องมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

3.2 ค่าจ้าง 

• ค่าจ้างในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม 

การออกแบบ หรือวิศวกรรม 

• ค่าจ้างในการวิเคราะห ์ทดสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

• ค่าจ้างด้านกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการย่ืนขอทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตามจริง 

แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

• ค่าใช้จ่ายในการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ตามความเหมาะสม 

3.3 ค่าใช้สอยและวัสดุ 

• ค่าวัสดุส้ินเปลืองในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ 

• ค่าวัสดุส้ินเปลืองในการวิเคราะห์ ทดสอบ การขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ 

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

5. หมวดค่าใช้จ่ายที่มิได้อยู่ในขอบเขตการสนับสนุน ได้แก่ 

5.1 เครื่องมือและเครื่องจักรใช้ในการผลิต 
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5.2 ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

5.3 ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีนอกเหนือจาก upfront fee เช่น ค่าตอบแทน

รายปี (royalty fee) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิขั้นตํ่า (minimum fee) เป็นต้น 

5.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินถาวร 

5.5 เงินเดือนพนักงาน 

6. เงื่อนไขการเบิกจ่าย  
ให้เบิกจ่ายตามจริง แต่อยู่ในกรอบงบประมาณโครงการท่ีได้รับ โดยแบ่งจ่ายย้อนหลังเป็นรายงวด (ทุก 3 

เดือน) ตามระยะเวลาดําเนินโครงการ โดยมีเอกสารการเบิกจ่าย ดังน้ี 
6.1 จดหมายขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนรายงวด 
6.2 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ (สอดคล้องกับภาพรวมโครงการ และแผนงาน (milestone) 
6.3 หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จ) 

- หลักฐานการขอเบิกเงินควรเป็นใบเสร็จรับเงินที่มีการกํากับภาษีแบบเต็ม 
- มีข้อความชัดเจน และสามารถอ่านได้สะดวก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ 

 - ห้ามมีการลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยเด็ดขาด  
- ใบเสร็จรับเงินให้ระบุช่ือผู้ประกอบการ และท่ีอยู่ของผู้ประกอบการ ท่ีขอเบิกเงินสนับสนุนให้ถูกต้อง  
(ถ้าระบุเป็นช่ือคน ช่ือโครงการ หรือช่ืออื่นๆ  จะไม่สามารถนํามาเบิกได้) 

- ในกรณีท่ีผู้รับเงินเป็นบุคคลไม่สามารถออกเป็นใบเสร็จรับเงินได้  อนุโลมให้ใช้ใบแทนใบสําคัญจ่ายเงิน  
โดยจะต้องมีสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน พร้อมให้รับรองสําเนาถกูต้อง 

6.4 รายงานรายรับ-รายจ่ายของโครงการท่ีผู้ทําบัญชีรับรอง 
6.5 จดหมายขอปิดโครงการ (เฉพาะการเบิกเงินงวดสุดท้าย) 
6.6 รายงานฉบับสมบูรณ์ (เฉพาะการเบิกเงินงวดสุดท้าย) 
6.7 รายงานฐานะทางการเงินของโครงการที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง (ภายใน 60 วันหลังวันส้ินรอบระยะเวลา

บัญชีของกิจการ) 
  



RGFTED_หลักเกณฑเ์งื่อนไขv3  หน้า 6/8 

 

หลักเกณฑ์การกล่ันกรองและคัดเลือกโครงการ 

1. ด้านเทคโนโลยี 
พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีนําเสนอ มีคุณค่าทางนวัตกรรม และอยู่ในขั้นที่จะสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ต้นแบบของผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรมได้หรือไม่ 

2. ด้านตลาด 
 พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความโดดเด่น แตกต่างจากท่ีมีอยู่ในตลาด มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน มี

คุณค่าและตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่   
3. ด้านธุรกิจ 
 พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีนําเสนอมีศักยภาพท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากน้อย

เพียงใด โดยพิจารณาจาก Business Model โอกาสทางการตลาด และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
4. ด้านบริหารจัดการ 
 พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีนําเสนอ มีแผนการจัดทําต้นแบบในระดับอุตสาหกรรมอย่างไร มีความ

เป็นไปได้ในการนําไปผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงข้อกําหนด กฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆ และ
สามารถดําเนินโครงการพร้อมส่งมอบรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

5. ความพร้อมและความมุ่งม่ันของทีมวิจัยและผู้ประกอบการ 
พิจารณาความพร้อมและความมุ่งม่ันของทีมวิจัยและผู้ประกอบการท่ีจะผลักดันให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
สําเร็จ รวมท้ังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนได้ 

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาโครงการ 

1. ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม พร้อมด้วยเอกสารประกอบ จํานวน 2 ชุด ในรูปแบบแฟ้ม

เอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยมีหนังสือนําส่งข้อเสนอโครงการ (ลงนามโดยผู้มีอํานาจในการลงนามของ

บริษัท) มายังสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

2. สวทช.ตรวจสอบรายละเอียด ความสมบูรณ์ และพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  

3. สวทช.แจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นให้ผู้ประสานงานบริษัทให้รับทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม

รายละเอียด(ถ้ามี) 

4. สวทช.นําข้อเสนอโครงการท่ีผ่านการพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแล้ว(ถ้ามี) เสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณากล่ันกรอง คัดเลือกและอนุมัติโครงการ โดยผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการและนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานรัฐ จะต้องมาช้ีแจงรายละเอียดโครงการและนําเสนอแผนธุรกิจต่อ

คณะกรรมการด้วยตนเอง 
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5. เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ สวทช.จะแจ้งผล และดําเนินการทําสัญญาตามแบบที่กําหนด ระหว่าง 

“ผู้ประกอบการ” กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ 

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึง วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

การพิจารณารับจํานวนจํากัด และจะใช้วันและเวลาที่ย่ืนก่อนหลังเป็นหลักในการพิจารณา 

การรายงานและติดตามผล 

1. ในระหว่างดําเนินโครงการผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งรายงานผลความคืบหน้าของโครงการทุกรายงวด (ทุก 3 

เดือน) หรือตามกําหนดเวลาท่ี สวทช.จะกําหนดข้ึนตามความเหมาะสมภายหลัง  

2. สวทช.พร้อมด้วยผู้เช่ียวชาญเข้าเย่ียมชมโครงการเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ 

3. ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ เมื่อส้ินสุดโครงการ พร้อมเอกสารการเบิกจ่าย

เงินงวดสุดท้าย 

4. ผู้ประกอบการจะต้องนําส่งงบการเงินประจําปีของกิจการท่ีรับรองโดยผู้สอบบัญชี และรายงานผลเกี่ยวกับ

รายรับ การลงทุน การจ้างงาน และ/หรืออ่ืนๆ ที่สืบเน่ืองจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในโครงการให้แก่ 

สวทช.ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีส้ินสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการ  

 

เง่ือนไขการผิดสัญญา 

1. ส่งเอกสารเท็จ สวทช. มีสิทธ์ิเรียกเงินคืนงวดน้ัน พร้อมด้วยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 

2. หากไม่จัดส่งรายงาน  สวทช. มีสิทธิไม่เบิกจ่ายเงินงวดถัดไป และบอกเลิกสัญญา 

3. กรณี สวทช. พิสูจน์แล้วว่าผู้ประกอบการมีความต้ังใจทุจริต สวทช. มีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืน
ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 
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ติดต่อสอบถาม 

วทันยา  081-700-6885 
ชมพูนุช  081-318-7532  
โทรสาร  : 0-2564-7004 
Email    : gapfund@nstda.or.th 
 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 


