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โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
(Thailand Tech Show)
Research Gap Fund
ศูนย์สนับสนุนและให้บริการ
ประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
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สารจากผู้อำ�นวยการ

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
หน่วยงานในกำ�กับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีพันธกิจในการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาพัฒนาผู้ประกอบการไทยตามนโยบาย Thailand 4.0
ของรัฐบาล ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการออกแบบ ตลอดจนผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ ผู้ ป ระกอบการไทยด้ ว ยกลไกต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นากำ � ลั ง คน
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เผยแพร่
รวมไปถึงกลไกในการลดความเสี่ยงในการทำ�วิจัยพัฒนาให้กับภาค
เอกชน ซึ่งกลไกต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เอกชนไทยสามารถยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และพัฒนาองค์กรให้
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของโลก
ณ เวลานี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจ
ไปสู่ Thailand 4.0 ได้ ตามนโยบายรั ฐ บาล ซึ่ ง เป็ น โอกาสที่
จะพาประเทศไทยให้ ห ลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก รายได้ ป านกลางได้ นั้ น
กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย
ลงทุนทำ�วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จึงยิ่งมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่ง
สวทช. จึงได้ถือโอกาสรวบรวมกลไกการสนับสนุนต่างๆ ในหนังสือ
ฉบั บ นี้ และหวั ง ว่ า ผู้ ป ระกอบการจะให้ ค วามสนใจนำ � กลไก
การสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์
งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ Thailand
4.0 ได้อย่างแท้จริงต่อไป

สารจากผู้อำ�นวยการ

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ภายใต้ สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการบริหาร
จั ด การเทคโนโลยี ตั้ ง แต่ ก ารรั บ โจทย์ วิ จั ย จากภาคธุ ร กิ จ และ
อุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง พั น ธมิ ต รจากหลายภาคส่ ว น การบริ ห าร
งานวิจัย การให้คำ�ปรึกษาด้านเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง
กลไกที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนทำ�วิจัยพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
ทั้งกลไกด้านการเงิน (Financial Mechanism) และ กลไกด้านอื่นๆ
(Non-financial Mechanism) อาทิเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ด้านการพัฒนาบุคลากร วทน. เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมไปถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กลไก
การสนับสนุนผู้ประกอบการต่างๆ ของ สวทช. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
โดยเนื้อหาได้รวบรวมไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2) การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม 3) การพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) กลไกส่งเสริมธุรกิจและส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีรายใหม่ และ 5) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทั้งนี้ มีจุดประสงค์ให้เอกชนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น
ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจ best practice
ของการทำ�ธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น
สวทช. มีความเชื่อว่า ภายใต้กลไกเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการรายเล็กก็จะได้รับโอกาสที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหญ่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ของ
รัฐบาลได้ สวทช. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะใช้ข้อมูลในหนังสือ
เล่มนีเ้ พือ่ เข้าถึงบริการของ สวทช. ได้มากยิง่ ขึน้ และสามารถนำ�กลไก
ต่างๆ เหล่านี้เข้าไปช่วยผลักดันการใช้เทคโนโลยีในองค์กรของท่าน
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4

5

บทนำ�
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ 

หน่วยงานในกำ�กับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี
พ.ศ. 2534 สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
โดยการนำ�ความสามารถอันเหนือชัน้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำ�เนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำ�เนินงานผ่าน
การทำ�งานร่วมกัน โดยมีศนู ย์บริหารจัดการเทคโนโลยี หรือ ทีเอ็มซี (TMC) และ 4 ศูนย์วจิ ยั แห่งชาติ
คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ หรือ เอ็มเทค (MTEC) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค (NANOTEC)
และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท.
สวทช. มีภารกิจหลัก คือ การทำ�วิจยั และสนับสนุนการวิจยั เพือ่ นำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปช่วยพัฒนาประเทศ โดย สวทช. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การร่วมวิจัย การรับจ้างวิจัย การให้คำ�ปรึกษา และ
การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม การสร้างและการเข้าถึงคลังข้อมูลผลงานวิจัย การช่วยจัดหาข้อมูล
วิชาการที่จำ�เป็นสำ�หรับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญต่างๆ ไว้รองรับ
นอกจากนี้ ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาด้วยตัวเอง ยังสามารถ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศได้
เพื่อดำ�เนินการวิจัยคู่ขนานไป หรือเชื่อมโยงกับ สวทช. ได้อีกทางหนึ่งด้วย

จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 มีเป้าหมายหลักในการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างความสามารถด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ให้เกิดผลทั้งในเชิงความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence) และเป็นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาสังคมและชุมชน (Relevance) เพื่อให้เกิดผลกระทบสูง (Impact)
ไบโอเทค ดำ�เนินงานวิจยั และพัฒนาสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ นำ�ความรูจ้ ากการวิจยั ไปประยุกต์
ใช้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยให้มีความพร้อมรองรับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ขอบเขตงานวิจัย

National Science and Technology Development Agency

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีี

Technology and Management Center (TMC)

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นหนึง่ ในกลไกสำ�คัญในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และนำ�การวิจยั มาสูอ่ ตุ สาหกรรม
เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจ
• อำ�นวยความสะดวกและสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs
• อำ�นวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั เชิงพาณิชย์เพือ่ สร้างธุรกิจเทคโนโลยี
ที่ยั่งยืน
• สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชนสู่อุตสาหกรรมใหม่

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

อาหารและการเกษตร

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความส�ำคัญ
กับพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว
มันส�ำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน กุ้งกุลาด�ำ โค อุตสาหกรรม
เมล็ ด พั น ธุ ์ อุ ต สาหกรรมไม้ ด อก อุ ต สาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมแป้งมันส�ำปะหลัง โดยขอบเขตงานวิจัยมีทั้งการ
ปรับปรุงสายพันธุ์พืช การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด�ำจากการ
เพาะเลี้ยง การศึกษาการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์และระบบ
ภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาด�ำ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคพืชและ
สัตว์ที่จ�ำเพาะและรวดเร็ว งานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์
การศึกษาวิจัยด้านเคมีอาหาร และความปลอดภัยอาหาร ตลอด
จนการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหาร เป็นต้น

เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการบ�ำบัดและฟื้นฟูเพื่อแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูในพื้นที่ดิน
ที่ไม่เหมาะสม เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการ
สูญเสียการใช้ทรัพยากรนำ�้ และพลังงาน นอกจากนีย้ งั ด�ำเนินการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และออกแบบทางวิศวกรรม
ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น เปลือกและ
กากมันส�ำปะหลัง การพัฒนาการเลือกใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสม
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ การพั ฒ นาการ
ออกแบบกระบวนการสร้างและผลิตในการใช้งานจริงในระดับ
อุตสาหกรรม การพัฒนาเอนไซม์เพื่อแปรชีวมวลเป็นพลังงาน
และสารเคมีเพิ่มมูลค่า

การแพทย์และสาธารณสุข

ทรัพยากรชีวภาพ

มุ ่ ง วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพในระดั บ ชี ว วิ ท ยา
โมเลกุลโดยเน้นเป้าหมายการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่
และอุบตั ซิ ำ�้ ทีส่ �ำคัญ และเป็นปัญหาของประเทศ ได้แก่ มาลาเรีย
ไข้เลือดออก วัณโรค ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยการค้นหา
เป้าหมายใหม่ของยาและการออกแบบยา ระบบทดสอบยา
ส�ำหรับโรคมาลาเรียและวัณโรค การพัฒนาวัคซีนส�ำหรับโรค
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และวัณโรค การพัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจวินิจฉัยโรค การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้ง การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก
และการพัฒนาวิธีการผลิตสารมูลค่าสูง ศึกษาด้านองค์ความรู้
พื้ น ฐานเพื่ อ ทราบสาเหตุ ก ลไกการเกิ ด โรคและฐานข้ อ มู ล
ทางคลีนิคส�ำหรับโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เพื่อการท�ำนาย ป้องกัน และรักษาโรค
เรื้อรังที่มีปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น

มุ่งเน้นงานวิจัยทรัพยากรจุลินทรีย์แบบเชื่อมโยงและครบ
วงจร ตั้งแต่การสำ�รวจ การเก็บตัวอย่าง การจำ�แนกและแยก
ชนิดให้บริสุทธิ์ การจัดเก็บ การพัฒนากระบวนการเลี้ยงและ
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการผลิต
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาใหม่ หรือสารปราบ
ศั ต รู ท างการเกษตร และประยุ ก ต์ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ
รวมถึงดำ� เนินงานวิจัยด้านกฎหมายเทคโนโลยี ชี วภาพ เพื่ อ
การพัฒนาระบบเเละวางเเนวทางสำ�หรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพเเละทรัพยากรจุลินทรีย์ นอกจากนี้มุ่งเน้น
การศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์กับแมลง (Insect-fungus interaction) การศึกษา
ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของราที่ก่อให้เกิดโรคพืช
ป่าชายเลน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใน
การอนุรักษ์ ป้องกันการทำ�ลาย และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

National Metal and Materials Technology Center (MTEC)

จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2529 เพือ่ เป็นหน่วยงานเฉพาะทางทีส่ นับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านโลหะและวัสดุ
เอ็มเทค สร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
วัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำ�เนินการ
• วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผล
กระทบต่อประเทศ
• พัฒนากำ�ลังคนด้านเทคโนโลยีวสั ดุทงั้ ในภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ
ผ่านบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความ
ชำ�นาญ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย วิธีการที่เป็นมาตรฐาน
สากล ได้แก่ บริการร่วมวิจัย บริการรับจ้างวิจัย บริการที่ปรึกษา
บริการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีวัสดุ บริการวิเคราะห์และ
ให้คำ�ปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาการผลิต รวมถึงบริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีร่วมกับสำ�นักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีของ สวทช.
เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศ

กลุ่มวิจัย

•
•
•
•
•
•
•
•

กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง
กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต
กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง
กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง
กลุ่มวิจัยวัสดุสำ�หรับพลังงาน

• ดำ � เนิ น การวิ จั ย พั ฒ นาและวิ ศ วกรรมจากระดั บ ห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารถึ ง ขั้ น โรงงานต้ น แบบ ทั้ ง ในด้ า นการสร้ า ง
ขี ด ความสามารถและศั ก ยภาพในสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• วิเคราะห์ สนับสนุน และติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
พัฒนาและวิศวกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาเพื่อสร้างความสามารถและศักยภาพในสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• ร่วมให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์
การให้บริการข้อมูล และการให้ค�ำ ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• ร่ ว มจั ด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง ให้
คำ�ปรึกษาทางวิชาการ

• ส่ ง เสริ ม และจั ด ให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จั ย และ
นักวิชาการในสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
• สนั บ สนุ น ประสานงาน และดำ � เนิ น การด้ า นความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน เพื่ อ กระตุ้ น
การนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
หน่วยวิจัย

•
•
•
•
•
•
•

กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ
กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์
หน่วยทรัพยากรด้านการคำ�นวณและไซเบอร์-กายภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

National Nanotechnology Center (NANOTEC)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 มีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโน
เทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นาโนเทค ดำ�เนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกต์นาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศและสามารถ
ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ให้กับภาคการผลิต อันจะนำ�ไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฐานสำ�คัญของประเทศไทย ส่งผลต่อการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ความตระหนักในการรักษาและดูแลใส่ใจ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
NANOTEC Strategic Cluster

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 เป็นองค์กรวิจัยที่ดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดำ�เนินการวิจัย

การพัฒนาและวิศวกรรม

วิเคราะห์ ติดตาม

ประเมินผลโครงการวิจัย

บริการทดสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

จัดฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากร

สร้างความร่วมมือ
นักวิจัย-นักวิชาการ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน

• วัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง 		
การพัฒนาวัสดุนาโนเฉพาะทางเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษ
เฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานด้านผลิตภัณฑ์
สิง่ ทอ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงการ ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
• การเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม 				
การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นนวั ต กรรมอาหาร
เกษตรและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการประยุ ก ต์ ใช้ น าโน
เทคโนโลยีการดัดแปลงโครงสร้างและพื้นผิว รวมทั้ง
การเตรียมนาโนคอมพอสิตี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ร่วมกับการ
จัดการสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืน
• นาโนเพื่อชีวิตและสุขภาพ 			
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยโดย
ใช้โมเลกุลเป้าหมาย การพัฒนาเทคโนโลยีระบบนําส่งยา
ชนิดใหม่และเวชสำ�อางจากการใช้ประโยชน์ ด้วยสารจาก
ธรรมชาติและสมุนไพรไทย เพื่อการประยุกต์ทางด้าน
การแพทย์ สาธารณสุข และเวชสําอาง

• มาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม		
การวิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า นมาตรวิ ท ยาและความ
ปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี การให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบระดั บ นาโน การพั ฒ นาต้ น แบบงานวิ จั ย เชิ ง
วิศวกรรม เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้
กับภาคการผลิตสินค้าและบริการในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานต่างๆ ในระดับสากล
• การพัฒนาวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน 		
การพัฒนาและออกแบบวัสดุ โครงสร้าง และระบบใน
ระดับนาโนด้วยวิธีการคำ�นวณ ทางเคมีคอมพิวเตอร์ผ่าน
การสร้างแบบจำ�ลองและการประเมินเชิงวิศวกรรมผ่าน
การสร้างต้นแบบและระบบนำ�ร่องสำ�หรับการประยุกต์
ใช้งานในด้านพลังงาน ตัวเร่งปฏิกิริยา ประสิทธิภาพสูง
และระบบตรวจวัดแบบจำ�เพาะ เพือ่ ความยัง่ ยืน และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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บริการ

• วิเคราะห์ทดสอบด้านนาโน 				
ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้คำ�ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ให้ ก ารบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว มี ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามแม่ น ยำ � สู ง เพื่ อ สร้าง
ความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับภาคการผลิตสินค้าและบริการ และ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
• งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 		
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลภาคอุ ต สาหกรรม โดยการพั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐานที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตและจำ�หน่าย 			
หมายถึงการให้ความรู้ การบรรยายผ่านภาพ เสียง หรือสือ่ อืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการวิจยั และพัฒนา
ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการผลิตและจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์

รูปแบบการให้บริการ
เป้าหมาย
• ให้บริการความรู้และข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
• เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรให้
การเกษตร
เกษตรกรนำ�ไปใช้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• วินิจฉัยปัญหา ให้คำ�ปรึกษาและเสาะหาเทคโนโลยีที่
การผลิต สร้างมูลค่า/รายได้ นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เหมาะสม
ของเกษตรกรและชุมชน
• จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
• เร่งรัดการเติบโตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
• ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการนำ�
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
• สร้างและพัฒนาสมรรถนะความสามารถและกระบวนการ
• เสริมสร้างและพัฒ นาบุค ลากรที่ มี ทั ก ษะตลอดห่ วงโซ่
เรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน
การผลิต เพื่อสร้างเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการด้าน
• สร้างและเชือ่ มโยงเครือข่ายความร่วมมือจากภาคการผลิต
การเกษตร
สู่ภาคการตลาด
• สร้ า งและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
เกษตรกร/ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต

เทคโนโลยีการผลิต

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute : AIMI

หน่วยงานภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด�ำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้เกิด “การปฏิรปู ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน ลดความเหลื่อมล�้ำเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยน�ำผลงานวิจัยจาก สวทช. และ
พันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พัฒนาบุคลากร
ด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและ
ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน

(สายพันธุ์/ผลิตพันธุ์/การจัดการแปลง/ผลผลิต)

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

• ข้าว/มันสำ�ปะหลัง/ยางพารา/ถั่วเขียว
• อืน่ ๆ เช่น เห็ด สตรอว์เบอร์รี่ กาแฟ

เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ�

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

•
•
•
•
•

• เชื้อราบิวเวอเรีย
• เชือ้ ไวรัสเอ็นพีวี
• เชือ้ จุลินทรีย์สเตรปโตไมซิส

เทคโนโลยีด้านสัตว์

อุปกรณ์-เครื่องจักร

(การเพาะเลี้ยง/อาหารสัตว์)

•
•
•
•
•
•

ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง
ปุ๋ยไส้เดือน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุต่างๆ
การตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน
การจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร

ไรน�้ำนางฟ้า/ไรแดงสยาม (อาหารสัตว์น�้ำวัยอ่อน)
กุ้ง
ชันโรง/ผึ้ง
อ้อยอาหารสัตว์
อาหารหมัก
ชุดตรวจโรค

• เครื่องสีข้าวชุมชน
• สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
• โครงการระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการเกษตรไทย (TAMIS)
• โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
• โรงอบและเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
หน่วยงานภาครัฐ

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กรมการข้าว,
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร,
สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ
• กระทรวงมหาดไทย: กรมการพัฒนาชุมชน,
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เครือข่ายการศึกษา

สถาบันการเงิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ฯลฯ

หน่วยงานภาคเอกชน
สถาบันต่างประเทศ
องค์กรอิสระ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

มหาวิทยาลัย, สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ
111 ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ»ÃÐà·Èä·Â ¶.¾ËÅâÂ¸Ô¹ µ.¤ÅÍ§Ë¹Öè§ Í.¤ÅÍ§ËÅÇ§ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12 12 0
02 564 8000, 096 996 4 100

aimi@nstda.or.th

www.nstda.or.th/aimi
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การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สวทช. สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการ
ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านบริการ
ต่างๆ มากมาย เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการมีขดี ความสามารถในการนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการทีจ่ ะช่วยให้ผลประกอบการดีขนึ้ จนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว และนำ�ไปสู่การทำ�วิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

NSTDA Services

Start-up

SMEs

¸ØÃ¡Ô¨
¢¹Ò´ãËÞ‹

1. ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ
•

ÃÑº¨ŒÒ§ÇÔ¨ÑÂ Ã‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ

•

¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ Í¹ØÞÒµãËŒãªŒÊÔ·¸Ô

•

ITAP ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

•

ºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐ·´ÊÍº

•

ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ

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

•

ºÑÞªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â

•

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

3. ¡Åä¡Ê‹§àÊÃÔÁ¸ØÃ¡Ô¨ SMEs/Start-up
•

º‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ

•

â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
(Start-up Voucher)

•

â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊÙ‹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ (Thailand Tech Show)

•

Research Gap Fund

•

ÈÙ¹ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§»ÃÐà·È

4. ¡ÒÃà¾Ô่ÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
•

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã

•

Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáË‹§Í¹Ò¤µ

5. â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹ÊÓ¤ÑÞ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐ¹Ô¤ÁÇÔ¨ÑÂ¢Í§»ÃÐà·È
•

ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ»ÃÐà·Èä·Â

•

à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÃ»ÃÐà·Èä·Â

•

àÁ×Í§¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ

•

ÈÙ¹Â¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÍÒËÒÃÊÑµÇ

•

ÈÙ¹ÂªÕÇÇÑÊ´Ø»ÃÐà·Èä·Â

¡ÒÃ¶Ò‹Â·Í´à·¤â¹âÅÂÕ

Ãº
Ñ ¨ÒŒ§Ç¨ÔÂ
Ñ ÃÇ‹ÁÇ¨ÔÂ
Ñ
¶Ò‹Â·Í´à·¤â¹âÅÂáÕÅÐÍ¹Þ
Ø ÒµãËãŒªÊŒ·
Ô ¸Ô
ITAP ãË¤
Œ Òํ »Ã¡
Ö ÉÒà·¤âÕ ¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
ºÃÔ¡ÒÃ ÇàÔ¤ÃÒÐËá ÅÐ·´ÊÍº
ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÍÍ¡áºº
¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃ·´ÊÍº ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
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NSTDA SERVICES

บ¨Œจ้Òา§ÇÔ
งวิ¨จÑÂัย Ã‹ร่ÇวÁÇÔ
มวิ¨จÑÂัย
ÃÑรัº

ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ
¶‹สร้ÒางธุÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ
รกิจให้แตกต่างด้วยนวัตกรรมÍ¹ØÞÒµãËŒãªŒÊÔ·¸Ô

ทางลั´ดÊÙสู‹¡่กÒÃ¾Ñ
ารพั²
ฒ¹Ò¼ÅÔ
นาผลิµตÀÑ
ภั³
ณ±
ฑ์áแÅÐºÃÔ
ละบริ¡กÒÃ
าร
·Ò§ÅÑ

ÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô¨ãËŒáµ¡µ‹Ò§´ŒÇÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

Joint
Research

Contract
Research
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§

Intellectual Property
One-stop Services

·ÓÇÔ¨ÑÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂáµ‹ÅÐ½†ÒÂàµÔÁàµçÁ
Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹
à¨ŒÒ¢Í§ÊÔ·¸ÔµÒÁÊÑ´Ê‹Ç¹
¡ÒÃÃ‹ÇÁÅ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
(ÊÁÍ§ à§Ô¹ ÍØ»¡Ã³ à»š¹µŒ¹)

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

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´
à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¹Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
ä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ

à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃŒÍÁ¶‹ÒÂ·Í´

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¡ÑºÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ·Ñé§ 4 ÈÙ¹Â ¤ÃÍº¤ÅØÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂËÅÒ¡ËÅÒÂÊÒ¢Ò

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
áÅÐ¾Ñ¹¸ØÇÔÈÇ¡ÃÃÁ

BIOTEC

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

à·¤â¹âÅÂÕ
ÇÑÊ´ØÈÒÊµÃ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
áÅÐ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

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

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

MTEC

NECTEC

¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ

NANOTEC

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

à¡ÉµÃ | »ÃÐÁ§

à¤Ã×èÍ§Á×Í | à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã

àÇªÊÓÍÒ§ | àÇªÀÑ³±

¡ÒÃá¾·Â

«Í¿µáÇÃ/ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ´¡ÒÃÊÔ·¸Ôà·¤â¹âÅÂÕ
02 564 7000 µ‹Í 1 61 6 - 1 61 9

tlo@nstda.or.th

www.nstda.or.th/tlo

ÍÒËÒÃà¾×èÍÍ¹Ò¤µ
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี

NSTDA SERVICES

ITAP
ให้ค¡ำ�ปรึ
กษาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ãËŒ
¤
Ó»ÃÖ
ÉÒà·¤â¹âÅÂÕ
ITAP
ãËŒ
¤
Ó»ÃÖ
ÉÒà·¤â¹âÅÂÕ
ITAP
เชื
่อมโยงภาคอุ
ต¡
สาหกรรมสู
่การพัฒนาทางด้
านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
à¾×่Í¹¤Ù‹¤Ô´ SMEs ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
à¾×่Í¹¤Ùต
‹¤Ô´กรรม
SMEsด้¾Ñ
²¹Òà·¤â¹âÅÂÕายทอดเทคโนโลยี
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ที่เหมาะสม
และนวั
วยกลไกการถ่
1. ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ»˜ÞËÒ·Ò§à·¤¹Ô¤
1. ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ»˜ÞËÒ·Ò§à·¤¹Ô¤
áÅÐá¹Ç·Ò§¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕâ´Â¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
áÅÐá¹Ç·Ò§¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕâ´Â¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
*äÁ‹ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
*äÁ‹ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

3. ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ
3. ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ

บริ
ก¡ÒÃÇÔ
ารวิ
เà¤ÃÒÐË
คราะห์
แáÅÐ·´ÊÍº
ละทดสอบ
ºÃÔ
ºÃÔ
¡
ÒÃÇÔ
à
¤ÃÒÐË
á
ÅÐ·´ÊÍº
พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก

¾Ñ¾Ñ¾Ñ²
²
²¹Ò¼ÅÔ
¹Ò¼ÅÔ
¹Ò¼ÅÔµµµÀÑÀÑÀÑ³
³
³±±
±¾¾¾ÃŒÃŒÃŒÍÍÍÁ¡Œ
Á¡Œ
Á¡ŒÒÒÇÊÙ
ÒÇÊÙ
ÇÊÙ‹µ‹µ‹µÅÒ´âÅ¡
ÅÒ´âÅ¡
ÅÒ´âÅ¡
Å´¤‹
Å´¤‹
Å´¤‹
ÒÒãªŒ
ÒãªŒ
ãªŒ
¨¨‹Ò¨‹ÒÂ‹ÒÂÂ
Ê‹Ê‹§Ê‹§¼ÅÔ
§¼ÅÔ
¼ÅÔ
µµÀÑ
µÀÑ³
ÀÑ³
³
±±±
·´ÊÍºµ‹
·´ÊÍºµ‹
·´ÊÍºµ‹
ÒÒ§»ÃÐà·È
Ò§»ÃÐà·È
§»ÃÐà·È

Â¡ÃÐ´Ñ
Â¡ÃÐ´Ñ
Â¡ÃÐ´Ñ
ºº¤Ø
º¤Ø³
¤Ø³
³
ÀÒ¾
ÀÒ¾
ÀÒ¾
áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ
áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ
áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ
ÂÂÂ
ÊÔÊÔ¹
ÊÔ¹¤Œ
¹¤ŒÒ¤ŒÒÒ

Ê¹Ñ
Ê¹Ñ
Ê¹Ñ
ººÊ¹Ø
ºÊ¹Ø
Ê¹Ø
¹¹¡ÒÃÇÔ
¹¡ÒÃÇÔ
¡ÒÃÇÔ
¨¨ÑÂ¨ÑÂÑÂ
¼ÅÔ
¼ÅÔ
¼ÅÔ
µµÀÑ
µÀÑ³
ÀÑ³
³
±±±
¤Ø¤Ø³
¤Ø³
³
ÀÒ¾ÊÙ
ÀÒ¾ÊÙ
ÀÒ¾ÊÙ
§§§

à¾Ôà¾Ô
à¾Ô
èÁèÁ¢Õ
èÁ¢Õ´
¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¼Ù¼ÙŒ»
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â
ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â

4. àÊÒÐËÒà·¤â¹âÅÂÕ
4. àÊÒÐËÒà·¤â¹âÅÂÕ
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È
2. ÍÍ¡áººâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
2. ÍÍ¡áººâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
·Ò§à·¤â¹âÅÂÕµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
·Ò§à·¤â¹âÅÂÕµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹
¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹

5. ¨Ñº¤Ù‹áÅÐà¨Ã¨Ò¸ØÃ¡Ô¨
5. ¨Ñº¤Ù‹áÅÐà¨Ã¨Ò¸ØÃ¡Ô¨

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

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

¾ÃŒ
¾ÃŒ
¾ÃŒ
ÍÍÁ´Œ
ÍÁ´Œ
Á´Œ
ÇÇÂÍØ
ÇÂÍØ
ÂÍØ
»»¡Ã³
»¡Ã³
¡Ã³
áÅÐà¤Ã×
ááÅÐà¤Ã×
ÅÐà¤Ã×
èÍèÍ§Á×
èÍ§Á×
§Á×
ÍÍ·ÕÍ·Õè·
·Õè·Ñ¹
è·Ñ¹ÊÁÑ
Ñ¹ÊÁÑ
ÊÁÑ
ÂÂä´Œ
Âä´Œ
ä´Œ
ÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
ÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
Ê¹Ñ
Ê¹Ñ
Ê¹Ñ
ººÊ¹Ø
ºÊ¹Ø
Ê¹Ø
¹¹¡ÒÃ·ÓÇÔ
¹¡ÒÃ·ÓÇÔ
¡ÒÃ·ÓÇÔ
¨¨ÑÂ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ
ÑÂáÅÐ¾Ñ
áÅÐ¾Ñ
²²
²
¹Ò¼ÅÔ
¹Ò¼ÅÔ
¹Ò¼ÅÔ
µµÀÑ
µÀÑ³
ÀÑ³
³
±±¢
±¢Í§Ë¹‹
¢Í§Ë¹‹
Í§Ë¹‹
ÇÇÂ§Ò¹·Ñ
ÇÂ§Ò¹·Ñ
Â§Ò¹·Ñ
é§é§ÀÒ¤ÃÑ
é§ÀÒ¤ÃÑ
ÀÒ¤ÃÑ
°°°
áÅÐàÍ¡ª¹
áÅÐàÍ¡ª¹
áÅÐàÍ¡ª¹¾ÃŒ
¾ÃŒ
¾ÃŒ
ÍÍÁµÍºâ¨·Â
ÍÁµÍºâ¨·Â
ÁµÍºâ¨·Â
»»˜Þ
»˜Þ
˜Þ
ËÒ§Ò¹ÀÒ¤ÍØ
ËÒ§Ò¹ÀÒ¤ÍØ
ËÒ§Ò¹ÀÒ¤ÍØ
µµÊÒË¡ÃÃÁ
µÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒË¡ÃÃÁ

à¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
à¾Ô¼ÙŒà่ÁªÕâÍ¡ÒÊ·Ò§¸Ø
Ã¡Ô¨
èÂÇªÒÞá¡Œä¢»˜ÞËÒ

¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞá¡Œä¢»˜ÞËÒ
µÃ§¨Ø´ Å´¡ÒÃÅÍ§¼Ô´
µÃ§¨Ø´ Å´¡ÒÃÅÍ§¼Ô´
ÅÍ§¶Ù¡ »ÃÐËÂÑ´àÇÅÒ
ÅÍ§¶Ù¡ »ÃÐËÂÑ´àÇÅÒ

à¾Ô่Á¼ÅµÍºá·¹
à¾Ô่Á¼ÅµÍºá·¹

»ÃÐËÂÑ´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

»ÃÐËÂÑ
´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ¼ÅµÍºá·¹
ÁÕ¡ÒÃª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ¼ÅµÍºá·¹
ÁÕ
¡
ÒÃª‹
Ç
ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
8.2 à·‹Ò ¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ
8.2 à·‹Ò ¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ
¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ (¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ
¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ (¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ)
Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃ·Ó R&D
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ)
Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃ·Ó R&D

»ÃÐËÂÑ´áÃ§
»ÃÐËÂÑ´áÃ§

ª‹ÇÂÅÙ¡¤ŒÒºÃÔËÒÃ
ª‹ÇÂÅÙ¡¤ŒÒºÃÔËÒÃ
áÅÐµÔ´µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ
áÅÐµÔ´µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ

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

ITAP äÁ‹áµÐµŒÍ§
·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ

à¡³±¡¡ÒÃà¢Œ
ÒÃà¢ŒÒÒÃÑÃÑºººÃÔ
ºÃÔ¡¡ÒÃÒÃ
à¡³±
¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò
¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò
ÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ
ÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ

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

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

½†ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹ I Industry Innovation and Technology Assistance Program (ITAP)
½†ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹ I Industry Innovation and Technology Assistance Program (ITAP)
02 564 7000 µ‹Í ITAP
itap@nstda.or.th
https://itap.nstda.or.th
02 564 7000 µ‹Í ITAP
itap@nstda.or.th
https://itap.nstda.or.th

NCTC
NCTC
NCTC
ÈÙÈÙ¹ÈÙ¹Â¹ÂºÂºÃÔº¡
ÃÔÃÔ¡ÒÃÇÔ
¡ÒÃÇÔ
ÒÃÇÔ
à¤ÃÒÐË
àà¤ÃÒÐË
¤ÃÒÐË
·´ÊÍº
·´ÊÍº
·´ÊÍºÊÇ·ª.
ÊÇ·ª.
ÊÇ·ª.

PTEC
PTEC
PTEC

CTEC
CTEC
CTEC

·´ÊÍº¼ÅÔ
´ÊÍº¼ÅÔ
µµÀÑµÀÑ³
ÀÑ³
³
±±±
à¤Ã×
àà¤Ã×
¤Ã×
่Í่Í§ãªŒ
่Í§ãªŒ
§ãªŒ
ÈÙÈÙ¹ÈÙ¹Â¹Â·Â·´ÊÍº¼ÅÔ
·´ÊÍº¼ÅÔ
´ÊÍº¼ÅÔ
µµÀÑµÀÑ³
ÀÑ³
³
±±±
ä¿¿‡
ää¿¿‡
¿¿‡
Ò ÒÒ ÈÙÈÙ¹ÈÙ¹Â¹Â·Â·´ÊÍº¼ÅÔ
ã¹ºŒ
ã¹ºŒ
ã¹ºŒ
Ò
¹áÅÐà«ÃÒÁÔ
Ò
Ò
¹áÅÐà«ÃÒÁÔ
¹áÅÐà«ÃÒÁÔ
¡
¡
ÍØ
¡
ÍØ
µ
ÍØ
µ
ÊÒË¡ÃÃÁ
µ
ÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒË¡ÃÃÁ
áÅÐÍÔ
áÅÐÍÔ
áÅÐÍÔ
àÅ็ààÅ็¡Å็¡·ÃÍ¹Ô
¡·ÃÍ¹Ô
·ÃÍ¹Ô
¡¡Ê¡ÊÊ

NANC
NANC
NANC
ÈÙÈÙ¹ÈÙ¹Â¹ÂÇÂÇÔàÇ¤ÃÒÐË
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ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำ�วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์
ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตอบสนองการส่งออกและนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
กับผูป้ ระกอบการทัง้ ภาครัฐและเอกชน ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบของ PTEC ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025
ครบทุกงานบริการด้านทดสอบ และได้ขยายงานบริการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อการรรับรองผลิตภัณฑ์ (Inspection body: IB)
ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 และจัดทำ�ระบบคุณภาพในการออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตลาด AEC อีกด้วย

บริการ

บริการ

NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC

Electrical and Electronic Products Testing Center: PTEC

• บริการทดสอบเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์

• บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์

CERTIFIC

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.)
วิเคราะห์ชนิดและโครงสร้าง
ของผลึกในตัวอย่าง

วิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ

E

Conformities European
(CE)
วิเคราะห์ทดสอบหาค่า
กิจกรรมเอมไซม์

บริการเครื่องมือทาง
ด้านจุลทรรศน์

บริการเครื่องมือเตรียม
ตัวอย่างทางด้านโครมาโตกราฟี

• พัฒนาและบำ�รุงรักษาเครื่องมือ
1. ดูแลบำ�รุงรักษา
2. ซ่อมแซม
3. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ

บริการเครื่องมือเตรียม
ตัวอย่างทางด้านเอ็กซเรย์

บริการเครื่องมือขึ้นรูป
ตัวอย่างที่มีความซับซ้อน
3D Printing

• สนับสนุน 12 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1. กระดาษ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
2. เซรามิกและวัสดุก่อสร้าง
3. ยานยนต์
4. อิเล็กทรอนิกส์
5. สี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ์
6. พลาสติกและโลหะ
7. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
8. เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์
9. อาหารและอาหารสัตว์
10. เกษตร
11. พอลิเมอร์ ปิโตรเคมี และน�้ำมัน
12. เทคโนโลยีชีวภาพ

การทดสอบผลิตภัณฑ

Product Testing Services
Federal Communications
Commission (FCC)

2

E- Mark
"E-Regulation Type Approval"

Asean Mark

CERTIFICATE

• บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
การทดสอบผลิตการให
ภัณฑ บริการสอบเทียบเครื่องมือ
1. Information Technology Products
8.
Medical devices
Product Testing Services
2. Household Appliance
9. AntennaCalibration
products Services
3. Luminary Products
10.
Machinery
การทดสอบเพื
่อการproducts
4. Broadcast receivers
11.
Telecommunication
Products
รับรองผลิ
ตภัณฑ
การทดสอบผลิตภัณฑ
5. Telecommunication Products
การทดสอบผลิ
ตภัณฑ
12.
Battery
Product
Testing
การใหบริการสำรวจสภาพ
6. Electronic toysProduct Testing Services
Product
Testing
Services
Certification
Services
13. Railway
andกไฟฟ
system
แวดลอproducts
มทางแมเหล็
า
7. Automotive products
14. Military products

2

1

CERTIFICATE

่อการ
1 การทดสอบเพื
รับรองผลิตภัณฑ

4

การใหบริการต

CERTIFICATE

CERTIFICATE

C

nctc.nstda@gmail.com

LabNCTC

02 117 8600 µ‹Í 8611 - 8614

sales@ptec.or.th

www.ptec.or.th

0

ÈÙ¹Â·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±ä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê | Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)

7 02

Call Center 02 117 6850
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ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË·´ÊÍº ÊÇ·ª. | NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)

1 การทดสอบเพ
รับรองผลิตภัณ

C

ใสใจบรกิาร

5

IS O

0

วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง
พื้นผิวระดับจุลภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(กฟภ.)

7 02

วิเคราะห์องค์ประกอบของ
สารในตัวอย่าง

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)

C1

วิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
ของธาตุในตัวอย่าง

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

C1

16
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NSTDA SERVICES

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Lucideon Limited
(Lucideon) ประเทศอังกฤษ CTL ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหาร (Tableware) ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ งเซรามิกปูพนื้ บุผนัง (Tiles) ตามมาตรฐานสากล และ มอก. โดย
การทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ LUCIDEON ประเทศอังกฤษ
ซึ่งท�ำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ นอกจากนี้ CTL ยังให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์ (Sanitary ware) ผลิตภัณฑ์ประเภทคอนกรีตบล็อกมวลเบา
(Cellular Lightweight Concrete) ผลิตภัณฑ์ก๊อกน�้ำส�ำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ (Faucets for Sanitary
ware) และผลิตภัณฑ์ฝักบัวอาบน�้ำ (Shower Units)

เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในด้านกายภาพ เช่น การวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างวัสดุนาโน ด้านเคมี เช่น ตรวจ
องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง และด้านชีวภาพ เช่น การทดสอบคุณสมบัติการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น โดยสามารถรองรับตัวอย่างจาก
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ พลาสติก อาหาร ยาและเครื่องสำ�อาง อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยได้รับ
มาตรฐานและได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO/IEC 17025

Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC

National Advanced Nano-characterization Center: NANC

การให้บริการ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔ่§·Í

ÇÔà¤ÃÒÐË·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ãªŒº¹âµÐÍÒËÒÃ
(Tableware Testing Services)
ÇÔà¤ÃÒÐË·´ÊÍºà¤Ã×่Í§ãªŒº¹âµÐÍÒËÒÃ
(Tableware Testing Services)

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

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

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

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

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

ãËŒ¤ํÒá¹Ð¹ํÒ»ÃÖ¡ÉÒ
(Consultants)

¾ÅÒÊµÔ¡

ÍÒËÒÃ

ÂÒáÅÐà¤Ã×่Í§ÊํÒÍÒ§

ä¿¿‡Ò
ÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê

ตัวอย่างการให้บริการ
Confocal Raman Spectroscopy เป็นเทคนิคในการวัด
Atomic Force Microscope (AFM) กล้องจุลทรรศน์แรง
I National Advanced Nano-characterization
Center (NANC)
การสั่นของโมเลกุ
ล ด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์ เพื่อศึกษา
อะตอมÈÙ¹Âเป็ÇÔàน¤ÃÒÐË
เทคนิ·´ÊÍº·Ò§¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ
คในการวิเคราะห์สมบั¢Ñé¹ตÊÙิท§างกายภาพของ
02
117
6500
µ‹
Í
6567,
6600
iss@nanotec.or.th
ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นwww2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072
ระหว่างโฟตอนกับโมเลกุลของสารที่
ตัวอย่างทีต่ อ้ งการตรวจวัด โดยสามารถศึกษาสมบัตติ า่ งๆ ดังนี้
ต้องการ สามารถวิเคราะห์โหมดต่างๆ ได้ดังนี้
• วั ด สมบั ติ บ นพื้ น ผิ ว (Surface properties) ได้ แ ก่
• Raman spectrum คือการวัดลักษณะของ Raman
ค่าความเรียบ ความขรุขระ ความสูงตำ�่ วัดขนาดอนุภาค
scattering ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนผิ ว ของตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งการ
ในระดับนาโนเมตร
ตรวจวัด
• วั ด สมบั ติ ท างกล (Physical properties) ได้ แ ก่
• Raman imaging คือการวัด Raman spectrum ด้วย
ความยื ด หยุ่ น ความแข็ ง แรงของพื้ น ผิ ว ในระดั บ
การสแกนพื้นที่ไปบนจุดต่างๆ บนพื้นผิวของตัวอย่างที่
นาโนเมตร
ต้องการตรวจวัด ผลที่ได้จะเป็น Chemical mapping
• วัดสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical properties) ได้แก่
เพื่อดูการกระจายตัวของสารที่ต้องการตรวจวัด
วัดกระแส วัดความนำ�ไฟฟ้าบนพื้นผิว
• Confocal Raman spectroscopy คือการตรวจวัด
• ศึกษาสมบัติของตัวอย่างในสภาวะสุญญากาศ (High
Raman spectrum ลึกลงไปในชั้นต่างๆ ของตัวอย่าง
vacuum) การให้ความร้อน/เย็น (Heat/cool) เพื่อ
ที่ต้องการตรวจวัด เหมาะสำ�หรับตัวอย่างที่มีลักษณะ
ศึกษาสมบัติต่างๆ บนพื้นผิวที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
เป็น Core shell หรือ multi-layer coating เป็นต้น
รวมไปถึงการวัดตัวอย่างแบบแห้ง และในสารละลาย
• AFM related Raman mapping คือการตรวจวัด AFM
เช่น น�้ำ หรือ buffer เป็นต้น
และ Raman ในตำ�แหน่งเดียวกัน เพื่อศึกษาสมบัติ
ตั ว อย่ า งที่ ส ามารถตรวจวั ด ได้ ด้ ว ยเทคนิ ค AFM เช่ น
ทาง Physical และ Chemical ในตำ�แหน่งเดียวกันบน
ฟิล์มบาง แผ่นเซรามิค แผ่นโลหะ วัสดุเคลือบผิวชนิดต่างๆ
ตัวอย่างที่ต้องการตรวจวัด
ฟิล์มพอลิเมอร์ แผ่นพลาสติก ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์
เทคนิค Confocal Raman spectroscopy สามารถ
เส้นใยพอลิเมอร์ รวมไปถึงวัสดุนาโน เช่น ท่อนาโนคาร์บอน
ตรวจวัดตัวอย่างได้ทงั้ แบบแห้งและแบบเปียก เป็นของแข็ง หรือ
อนุภาคนาโนต่างๆ ตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น เซลล์ แบคทีเรีย
เป็นผง รวมไปถึงเซลล์แบคทีเรียได้ด้วย
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔ่§·Í

¾ÅÒÊµÔ¡

ÍÒËÒÃ

ÂÒáÅÐà¤Ã×่Í§ÊํÒÍÒ§

ä¿¿‡Ò

NANC ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072
ÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê

ãËŒ¤ํÒá¹Ð¹ํÒ»ÃÖ¡ÉÒ
(Consultants)

ÈÙ¹Â·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±à¤Ã×èÍ§ãªŒã¹ºŒÒ¹áÅÐà«ÃÒÁÔ¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ | Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center (CTEC)
02 564 6500 µ‹Í 4215

Savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th

www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html

ÈÙ¹Â·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±à¤Ã×èÍ§ãªŒã¹ºŒÒ¹áÅÐà«ÃÒÁÔ¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ | Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center (CTEC)
02 564 6500 µ‹Í 4215

Savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th

www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html

02 564 7100 ต่อ 6567

services@nanotec.or.th

www2.nanotec.or.th/th/?page_id=215

ÈÙ¹ÂÇÔà¤ÃÒÐË·´ÊÍº·Ò§¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ¢Ñé¹ÊÙ§ I National Advanced Nano-characterization Center (NANC)
02 117 6500 µ‹Í 6567, 6600

iss@nanotec.or.th

www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072
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ให้คำ�ปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
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à©¾ÒÐ·Ò§·Ñ่Ç่Çä»¨¹¶Ö
ä»¨¹¶Ö§¢Ñ§¢Ñ้¹้¹ÊÙÊÙ§ §
à©¾ÒÐ¡ÅØ

§Ò¹ÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ
¹Ò
§Ò¹ÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ
²²
¹Ò
¼ÅÔ
áÅÐªÔ
Ç¹
¼ÅÔ
µµ
ÀÑÀÑ
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¡Ã³
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ÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ

à§Ô¹Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
à§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕ้Âµ่Ó

¡ÒÃÊ¹º
Ñ Ê¹¹
Ø ´ÒŒ¹Ê·
Ô ¸»
Ô ÃÐâÂª¹ BOI
¡ÒÃÃº
Ñ ÃÍ§¡ÒÃÇ¨ÔÂ
Ñ ¾²
Ñ ¹ÒáÅÐ¹Çµ
Ñ ¡ÃÃÁ à¾Í่× Â¡àÇ¹
Œ ÀÒÉÕ 300%
¡ÒÃÃº
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Œ ÀÒÉàÕ§¹
Ô ä´Œ
ºÞ
Ñ ª¹
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Ñ ¡ÃÃÁä·Â
¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ RDI à¾×่ÍãªŒÊÔ·¸ÔÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ 2 à·‹Ò
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ÈÙÂ
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ÂÃÔ
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¡ÉÒ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐÇÔ
ÈÇ¡ÃÃÁ| Design
| Design&&Engineering
EngineeringConsulting
ConsultingService
ServiceCenter
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(DECC)
ÈÙ¹
¡ÉÒ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐÇÔ
ÈÇ¡ÃÃÁ
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www.decc.or.th
www.decc.or.th
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à§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕ้Âµ่Ó
เงิâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø
นกู้ดอกเบี¹้ย¢Í§¼Ù
ต่ำŒ»�ÃÐ¡Íº¡ÒÃ â´ÂãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
¹นÃ‹ไม่ÇเกิÁÅ§·Ø
¹ã¹¸Ø
¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
ร่à§Ô
วมทุ
นร้อยละ 50
ของทุนÃ
จดทะเบี
ยน

โอกาสทางการลงทุ
นของผู
โดยให้
ความช่วáยเหลื
อด้µานการเงิ
น
ã¹ÃÙ»áººà§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕ
้Âµ่้ปÓระกอบการ
à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²
¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
¡‹ÀÒ¤ÍØ
ÊÒË¡ÃÃÁ
ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม

Ã‹ÇÁ·Ø¹äÁ‹à¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 50 ¢Í§·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹

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

¸ØÃ¡Ô¨ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

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

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

• ¾Ñ²¹ÒËÃ×Í»ÃÑº»ÃØ§¼ÅÔµÀÑ³±ãËÁ‹ /
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
• ¨Ñ´µÑé§ / »ÃÑº»ÃØ§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
• µ‹ÍÂÍ´¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂãªŒ»ÃÐâÂª¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ
• ¾Ñ²¹Òà¤Ã×èÍ§µŒ¹áººËÃ×Í¡ÒÃ·ÓÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂŒÍ¹ÃÍÂ

Ç§à§Ô¹¡ÙŒÊÙ§ÊØ´

30 ÅŒÒ¹ºÒ·
(äÁ‹à¡Ô¹ 75% ¢Í§ÁÙÅ¤‹Ò

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ

¡ÒÃÅ§·Ø¹)

=

éÂ
1 ÍÑà§Ôµ¹ÃÒ´Í¡àºÕ
½Ò¡»ÃÐ¨Ó + 1.125%
2 (12 à´×Í¹)

ÃÐÂÐàÇÅÒ

¡ÙŒÊÙ§ÊØ´ 7 »‚

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

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
à¾ÔèÁâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾Ñ²¹Òµ‹ÍÂÍ´
â´ÂÁÕ ÊÇ·ª. à»š¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃÃ‹ÇÁ·Ø¹
´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ

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

Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº
´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ

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

à§×่Í¹ä¢
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»

ÈÙ¹ÂÅ§·Ø¹
02 564 7000 µ‹Í 1340 - 1345, 1353, 1359

¹ÔµÔºØ¤¤Åä·Â·ÕèÁÕ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ä·Â

äÁ‹à¤Âä´ŒÃÑºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 51% ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹äÁ‹à¡Ô¹

¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹Í×è¹

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§à·¤¹Ô¤

200 ÅŒÒ¹ºÒ·

ã¹â¤Ã§¡ÒÃà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
nic@nstda.or.th

www.nstda.or.th/nic

02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339

cdp@nstda.or.th

www.nstda.or.th/cdp
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BOI
บริ
ก
ารสนั
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สนุ
น
ด้
า
นสิ
ท
ธิ
ป
ระโยชน์
BOI
ºÃÔ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ BOI
1. Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹à¾×่Í¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ BOI µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ Merit-Based Incentives
1. Ê¹Ñ
ºÊ¹Ø
¹à§Ô¹¹Ê¹Ñ
à¢ŒÒº¡Í§·Ø
à¾×่Í¢ÂÒÂÊÔ
·¸Ô»ÃÐâÂª¹
BOI
µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ
Merit-Based
Incentives
¡ÒÃºÃÔ
¨Ò¤à§Ô
Ê¹Ø¹à¢Œ¹
Ò¡Í§·Ø
¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹
§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø
¹ (BOI) àËç¹ªÍº
â´Â¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹
§àÊÃÔÁ BOI ·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð
¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ ÊÒÁÒÃ¶ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒá¡‹ “¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ” ¢Í§ ÊÇ·ª.
¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (BOI) àËç¹ªÍº â´Â¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ BOI ·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð
¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ ÊÒÁÒÃ¶ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒá¡‹ “¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ” ¢Í§ ÊÇ·ª.
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹

Merit-based Inc

entives

Ê¤‹Ù§ÒãªŒÊ¨Ø´‹ÒÂ´ŒÒ8¹ »rit-‚ ba
sed Incentives
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒÂMe
ÊÙ§ÊØ´ 8 ¡à»ÇŒ‚ ¹ÀÒÉÕ

+3 »‚
+3 »‚

+2 »‚
≥3
+1 »‚ ≥ 2% ¢Í§ÂÍ´+¢Ò2Â »ÃÇ
‚ Á 3 »‚%áÃ¡¢ÍËÃ§Â×ÍÍ´¢ÒÂ
≥ 1% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂ ÃÇÁ 3 »‚áÃ¡ ËÃ×Í 6≥
003ÅŒ%Ò¹º¢Í
ÃÇÁ 3 »‚áÃ¡
ËÃ×Í+1 »4
‚ ÃÇ≥0Á02ÅŒ%Ò¹º¢ÍÒ·§Â* Í´¢ÒÂ ÃÇÁ 3 »‚áÃ¡Ò·ËÃ§Â*×ÍÍ´¢ÒÂ
20≥01%
3
»‚áÃ¡
ÅŒÒ¹º
600 ÅŒÒ¹ºÒ·*
¢ÍÒ·
§Â*Í´¢ÒÂ
ÃÇÁ 3 »‚áÃ¡
400 ËÃ×Í
200 ÅŒÒÂ¹º¡Ò·àÇËÃ*Œ¹×ÍÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÅŒÒ¹ºÒ·*
ÔºØ¤
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒÂ¡à

ÇŒ¹ÀÒÉÕ

Â¡àÇŒ¹ÀÒ

ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§Ï ¨Ò¡ ÊÇ·ª.
Â×Ë
è¹¹Ñ
¢ÍÍ¹Ø
Áº
ÑµÃÍ§Ï
Ô¨Ò¡ BOI
·Ñ¹·Õ
ãªŒ
§Ê×ÍÃÑ
¨Ò¡ä´ŒÊÇ·ª.
Â×è¹¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡ BOI ä´Œ·Ñ¹·Õ

¤Å 100%

ÉÕà§Ô¹ä´Œ¹Ôµ

ÙÅ¤‹Òã´µèÓ

¡Ç‹Ò

* áÅŒÇáµ‹Á

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

ÙÅ¤‹Òã´µèÓ

ÊÇ·ª.
ÊÇ·ª.

¡Ç‹Ò

àÍ¡ª¹
ºÃÔÉÑ··Õèà¢ŒÒà¡³±¢ÍÃÑºÊÔ·¸ÔµÒÁ Merit-Based
1 Incentives ** Â×è¹¤ÇÒÁ¨Ó¹§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹àÍ¡ª¹
¡Í§·Ø¹

ÊÇ·ª. ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍºÃÑº
¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ãËŒºÃÔÉÑ·
ÊÇ·ª. ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍºÃÑº
¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ãËŒºÃÔÉÑ·
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2

ºÃÔÉÑ··Õèà¢ŒÒà¡³±¢ÍÃÑºÊÔ·¸ÔµÒÁ Merit-Based
Incentives ** Â×è¹¤ÇÒÁ¨Ó¹§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Í§·Ø¹
ºÃÔÉÑ·Â×è¹¢Í Merit â´ÂãªŒË¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡
ÊÇ·ª. à»š¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
ºÃÔÉÑ·Â×è¹¢Í Merit â´ÂãªŒË¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡
ÊÇ·ª. à»š¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
ºÃÔÉÑ·¹ÓÊ‹§à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï ¢Í§ ÊÇ·ª.

ÊÇ·ª. ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ãËŒºÃÔÉÑ·

5
5
6
6

ÊÇ·ª. ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ãËŒºÃÔÉÑ·

300%
สำ�หรับการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ยกเว้
นภาษี
ÊÓËÃÑº¡ÒÃÅ§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹Ò áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
* 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
ÃÒÂä´Œ

200 ÅŒÒ¹ºÒ·¢Öé¹ä»

ÔºØ¤¤Å 100
%

* áÅŒÇáµ‹Á

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃÂ×่¹¢Í
¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃÂ×่¹¢Í

Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ 300%

ºÃÔÉÑ·¹ÓÊ‹§à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï ¢Í§ ÊÇ·ª.

BOI
BOI

3
3
4
4

50-200 ÅŒÒ¹ºÒ·

äÁ‹à¡Ô¹ 50 ÅŒÒ¹ºÒ·
BOI ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ
áÅÐá¡Œä¢ºÑµÃÊ‹§àÊÃÔÁ
BOI ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ
áÅÐá¡Œä¢ºÑµÃÊ‹§àÊÃÔÁ

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¢Í§ÃÒÂä´Œ·Õ่¨ Ðä´ŒÃ Ñº
¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà §Ô¹ä´Œ

6%
9%
60 %

7
ºÃÔÉÑ·ãªŒÊÓà¹ÒãºàÊÃç¨à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹µ‹Í BOI 7
** ºÃÔÉÑ··Õ่µŒÍ§¡ÒÃ¨Ð¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô์µŒÍ§Â×่¹¢Í Merit µÑ้§áµ‹µÍ¹Â×่¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ºÃÔÉÑ·ãªŒÊÓà¹ÒãºàÊÃç¨à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹µ‹Í BOI

** ºÃÔÉÑ··Õ่µŒÍ§¡ÒÃ¨Ð¢ÂÒÂÊÔ·¸Ô์µŒÍ§Â×่¹¢Í Merit µÑ้§áµ‹µÍ¹Â×่¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

2. ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ¢Ñ้¹ÊÙ§
2. ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ¢Ñ้¹ÊÙ§
»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 7.12

»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 2.3

»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 7.12

»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 2.3

¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่à¢ŒÒ¢‹ÒÂ ÊÇ·ª. ãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§
¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่à¢ŒÒ¢‹ÒÂ ÊÇ·ª. ãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§

Biotechnology

Advanced Materials

Nanomaterials

Biotechnology

Advanced Materials

Nanomaterials

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

¡ÒÃ¢ÍÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé

Pre-Approval

Self-Declaration

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

ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃäÁ‹à¡Ô¹ 3 ÅŒÒ¹ºÒ·

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

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

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

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§

§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 º
7000
Í 1308,
1339
§Ò¹Ê¹Ñ
Ê¹Ø¹µ‹¡ÒÃÇÔ
¨ÑÂ1334
¾Ñ²-¹ÒáÅÐÇÔ
ÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹

cdp@nstda.or.th

www.nstda.or.th/cdp

§Ò¹¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÀÒ¤àÍ¡ª¹

02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339

cdp@nstda.or.th

www.nstda.or.th/cdp

02 564 7000 µ‹Í 1328 - 1332, 1631 - 1634

rdp@nstda.or.th

www.nstda.or.th/rdp
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การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

NSTDA SERVICES

¡ÒÃÃÑ
ºÃÍ§¸Ø
Ã¡ÔÃ¨¡Ôà·¤â¹âÅÂÕ
ºÃÔ
¡ÒÃÃÑ
ºÃÍ§¸Ø
¨à·¤â¹âÅÂÕ
การรั
รองธุ
รกิจเทคโนโลยี
à¾×่Í่ÍÊ¹Ñ
Ê¹Ñººบ
Ê¹Ø
à·¤â¹âÅÂÕ
10 ÍØÍØµµÊÒË¡ÃÃÁà»‡
ÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒÒËÁÒÂ
ËÁÒÂ «Ö«Ö่§่§ãªŒ
ãªŒàà·¤â¹âÅÂÕ
·¤â¹âÅÂÕËËÅÑÅÑ¡¡
à¾×
Ê¹Ø
¹¹¸Ø¸ØÃÃ¡Ô¡Ô¨¨à·¤â¹âÅÂÕ
ãã¹¹ 10
เพืà»š
่อ¹สนั
บสนุนธุรกิจเทคโนโลยีµµใ/ãËŒ
น
สาหกรรมเป้
่งÀÒÉÕ
ใช้เทคโนโลยี
à»š
¹°Ò¹ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔ
°Ò¹ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔ
/ãËŒ10ººÃÔÃÔอุ¡¡ตÒÃ
ÒÃ
ãËŒää´Œ´ŒÃÃÑºÑºÊÔÊÔ··า¸Ôหมาย
¸ÔÂÂ¡àÇŒ
¡àÇŒ¹ซึ¹ÀÒÉÕ
ä´Œ หลัก
ãËŒ
àà§Ô§Ô¹¹ä´Œ
เป็นฐานในกระบวนการผลิต/ให้บริการ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
New Start-up
Start-up
New

Venture Capital
Capital
Venture

Angel Investor
Investor
Angel

ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁ‹
¼Ù¼ÙŒ»Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁ‹

¡ÒÃÃ‹ÇÇÁÅ§·Ø
ÁÅ§·Ø¹¹
¡Ô¡Ô¨¨¡ÒÃÃ‹

Å§·Ø¹¹
¹Ñ¹Ñ¡¡Å§·Ø

Â¡àÇŒ
¹ä´Œà¹§ÔÔµ¹Ôºä´ŒØ¤¤Å
ãªŒ
ÊÔ·¸Ô¹ÂÀÒÉÕ
¡àÇŒ¹à§ÔÀÒÉÕ
5
ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑ
ÞªÕ
¹ÔµÔºØ¤¤Å 5 ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑ
ÞªÕ

¡ÒÃÃ‹ÇÇÁ·Ø
Á·Ø¹¹ãªŒ
ãªŒÊÊÔ·Ô·¸Ô¸ÔÂÂ¡àÇŒ
¡àÇŒ¹¹ÀÒÉÕ
ÀÒÉÕà§Ôà§Ô¹¹ä´Œ
ä´Œ¨¨Ò¡»˜
Ò¡»˜¹¹¼Å
¼Å
¡Ô¡Ô¨¨¡ÒÃÃ‹
áÅÐ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂËØŒ¹Œ¹10
10»‚»‚
áÅÐ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂËØ

ä´Œ··Õè¶Õè¶×Í×ÍËØËØŒ¹Œ¹ã¹¸Ø
ã¹¸ØÃÃ¡Ô¡Ô¨¨à·¤â¹âÅÂÕ
à·¤â¹âÅÂÕ
¼Ù¼ÙŒÁŒÁÕà§ÔÕà§Ô¹¹ä´Œ
ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»Å´ËÂ‹ÍÍ¹ÀÒÉÕ
¹ÀÒÉÕä´Œ
ä´ŒÊÊÙ§Ù§ÊØÊØ´´
ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»Å´ËÂ‹
100,000
ºÒ·
100,000 ºÒ·

(µÒÁ¾Ã®.
¾Ã®.627,
627,637,
637,658)
658)
(µÒÁ

(µÒÁ¾Ã®.
¾Ã®.597
636)
(µÒÁ
áÅÐ 636)
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ºÑºÑÞ
ÞªÕªÕ¹¹ÇÑÇÑµµ¡ÃÃÁä·Â
¡ÃÃÁä·Â
บัà¢Œà¢ŒÒญ
ชีนวัต°°กรรมไทย
Ò¶Ö¶Ö§§µÅÒ´ÀÒ¤ÃÑ
µÅÒ´ÀÒ¤ÃÑ
¡Œ¡ŒÒÒÇä¡Å´Œ
Çä¡Å´ŒÇÇÂÁÒµÃ°Ò¹
ÂÁÒµÃ°Ò¹Â¡ÃÐ´Ñ
Â¡ÃÐ´ÑººÊÙÊÙ‹Ê‹ÊÒ¡Å
Ò¡Å
เข้าถึงตลาดภาครัฐ ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล

(µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§337)
337)
(µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§

10 ¡ÅØ
¡ÅØ‹Á‹ÁÍØÍØµµÊÒË¡ÃÃÁà»‡
ÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒÒËÁÒÂ
ËÁÒÂ
10

ÍÒËÒÃáÅÐ
áÅÐ
ÍÒËÒÃ
¡ÒÃà¡ÉµÃ
¡ÒÃà¡ÉµÃ

ÇË¹ŒÒÒ ¾ÅÑ
¾ÅÑ§§§Ò¹·´á·¹
§Ò¹·´á·¹
·Í
à·¤â¹âÅÂÕªªÕÇÕÇÀÒ¾
ÀÒ¾
ÇÑÇÑÊÊ´Ø´Ø¡¡ŒÒŒÒÇË¹Œ
ÊÔÊÔè§è§·Í
à·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ¾ÅÑ§§§Ò¹
§Ò¹
à¤Ã×èÍèÍ§¹Ø
§¹Ø‹§‹§Ë‹Ë‹ÁÁ
áÅÐ¾ÅÑ
à¤Ã×
ÊÐÍÒ´
áÅÐà¤Ã×èÍèÍ§»ÃÐ´Ñ
§»ÃÐ´Ñºº
ÊÐÍÒ´
áÅÐà¤Ã×

ÂÒ¹Â¹µ
ÂÒ¹Â¹µ
áÅÐªÔé¹é¹Ê‹Ê‹ÇÇ¹¹
áÅÐªÔ

³ÊÁºÑ
ÊÁºÑµµÔ Ô
¤Ø¤Ø³

¡ÒÃá¾·ÂááÅÐÅÐ
¡ÒÃá¾·Â
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¢
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ

·ÃÍ¹Ô¡¡ÊÊ ¡ÒÃ·‹
¡ÒÃ·‹ÍÍ§à·Õ
§à·ÕèÂèÂÇÇ ¡ÒÃÇÔ
¡ÒÃÇÔ¨¨ÑÂÑÂ¾Ñ¾Ñ²²¹Ò
¹Ò
ÍÔÍÔàÅçàÅç¡¡·ÃÍ¹Ô
¤ÍÁ¾ÔÇÇàµÍÃ
àµÍÃ
ºÃÔ¡¡ÒÃ
ÒÃáÅÐ
áÅÐ áÅÐ¹ÇÑ
áÅÐ¹ÇÑµµ¡ÃÃÁ
¡ÃÃÁËÃ×
ËÃ×ÍÍ
¤ÍÁ¾Ô
ºÃÔ
«Í¿µááÇÃ
ÇÃáÅÐ
áÅÐ
àÈÃÉ°¡Ô¨¨ ÍØÍØµµÊÒË¡ÃÃÁãËÁ‹
ÊÒË¡ÃÃÁãËÁ‹
«Í¿µ
àÈÃÉ°¡Ô
ºÃÔ¡¡ÒÃÊÒÃÊ¹à·È
ÒÃÊÒÃÊ¹à·È ÊÃŒ
ÊÃŒÒÒ§ÊÃÃ¤
§ÊÃÃ¤
ºÃÔ

¹Ô
¤Åä·Â
¹Ô¹Ôµ
µµÔº
ÔºÔºØ¤
Ø¤Ø¤¤Åä·Â
¤Åä·Â

ÁÕ
¼
Å§Ò¹¹ÇÑ
Å§Ò¹¹ÇÑ
µ
¡ÃÃÁ
¡ÃÃÁ
ÁÕÁÕ
¼¼
Å§Ò¹¹ÇÑ
µµ
¡ÃÃÁ
áÅÐµŒ
áÅÐµŒ
Í
Í
§¡ÒÃ¢Ö
§¡ÒÃ¢Ö
¹
é
·ÐàºÕ
·ÐàºÕ
Â
¹
áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ¢Öé¹é¹
·ÐàºÕ
ÂÂ
¹¹

ÊÇ·ª.
ÊÇ·ª.
ÊÇ·ª.

â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ
â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ
â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ
·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø
·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³
³³ÊÁºÑ
ÊÁºÑ
ÊÁºÑµ
µµÔÔ Ô
·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø
µÒÁËÅÑ
µÒÁËÅÑ¡
¡¡à¡³±
à¡³±
à¡³±
µÒÁËÅÑ

à»š
¹
¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ
¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ
¨
¨ÑÂ¾Ñ
²
¹Ò
¹Ò
à»šà»š
¹¹
¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ
¨ÑÂ
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การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

NSTDA SERVICES

ºÃÔจ¨าค
Ò¤RDI
RDI
เงิà§Ôน¹บริ

ÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃºÃÔจ¨าคเงิ
Ò¤à§Ôน¹เข้à¢Œากองทุ
Ò¡Í§·Øน¹เพืà¾×่อ่Íการพั
¡ÒÃ¾Ñฒ²นาวิ
¹ÒÇÔท·ยาศาสตร์
ÂÒÈÒÊµÃและเทคโนโลยี
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
มาตรการการบริ
¢Í§ÊÇ·ª.
à¾×่อ่ÍรัÃÑบºสิÊÔท·ธิ¸Ôป»ระโยชน์
ÃÐâÂª¹ใãนการลดหย่
¹¡ÒÃÅ´ËÂ‹อÍนภาษี
¹ÀÒÉÕ 22 เท่
à·‹าÒ
ของ
สวทช. เพื
TAX

B

¤Ø³ÊÁºÑµÔ

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹

¹ÔµÔºØ¤¤Å
ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò

ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ ¨Ó¹Ç¹

2 à·‹Ò*

¡Åä¡Ê§‹àÊÃÁ
Ô ¸ÃØ¡¨Ô
SMEs | Start-up

ºÁ
‹ à¾ÒÐ¸ÃØ¡¨Ôà·¤â¹âÅÂÕ

â¤Ã§¡ÒÃÊÃÒŒ§¼»
ŒÙ ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ÃØ¡¨Ôà·¤â¹âÅÂ¹
Õ Çµ
Ñ ¡ÃÃÁ
(Start-up Voucher)
â¤Ã§¡ÒÃ¢º
Ñ à¤ÅÍ่× ¹§Ò¹Ç¨ÔÂ
Ñ Êà‹Ùª§Ô¾Ò³ªÔÂ
(Thailand Tech Show)
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹àÃ‹§¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁÃÒÂãËÁ‹
(Research Gap Fund)
ÈÙ¹ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§»ÃÐà·È

B

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃÂ×่¹¢ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï

1

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

B
B

2

B

B

¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤¹Óà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤
à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹Ï ¢Í§ ÊÇ·ª.
áÅÐÊ‹§ËÅÑ¡°Ò¹µ‹Íà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
à¾×èÍÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹

3

¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤¹ÓËÅÑ¡°Ò¹ä»Â×è¹µ‹Í
¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ãà¾×èÍÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ

* เมือ่ รวมกับค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนการศึกษาสำ�หรับโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นแล้ว
§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÀÒ¤àÍ¡ª¹
02 564 7000 µ‹Í 1308, 1334 - 1339

cdp@nstda.or.th

www.nstda.or.th/cdp
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กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

NSTDA SERVICES

º‹Áเพาะธุ
Áà¾ÒÐ¸Ø
à¾ÒÐ¸Ø
ÃÃจ¡Ô¡Ôเทคโนโลยี
¨¨à·¤â¹âÅÂÕ
à·¤â¹âÅÂÕ
บ่º‹
ม
ร
กิ
SMEs
SMEsä´Œä´ŒÃÃÑºÑºÍÐäÃ¨Ò¡¡ÒÃº‹
ÍÐäÃ¨Ò¡¡ÒÃº‹ÁÁà¾ÒÐ¸Ø
à¾ÒÐ¸ØÃÃ¡Ô¡Ô¨¨à·¤â¹âÅÂÕ
à·¤â¹âÅÂÕ

Start-up Voucher

พี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ

โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤‹Ò·Õ่»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Ò¤‹§âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´
Ò·Õ่»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ
ã¹¡ÒÃÊÃŒ
ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

75
75%%

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹·Ø¹
ºÊ¹Ø¹à§Ô¹·Ø¹
´ŒÊ¹Ñ
Ò¹¡ÒÃµÅÒ´
´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´
¢Í§ÁÙ
Å¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ
¢Í§ÁÙ
Òâ¤Ã§¡ÒÃ
(¤‹
ÒãªŒ¨Å‹Ò¤‹Â·Õ
èà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§¡‹Í¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ)
(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§¡‹Í¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ)

¾Õèà¾ÕÅÕèàéÂÅÕ§ãËŒ
éÂ§ãËŒ
¤Ó»ÃÖ
¤Ó»ÃÖ
¡ÉÒáÅÐ½ƒ
¡ÉÒáÅÐ½ƒ
¡ÍºÃÁ
¡ÍºÃÁ
·Ò§¸Ø
·Ò§¸Ø
Ã¡Ô
Ã¨¡Ô¨µÅÍ´¨¹àª×
µÅÍ´¨¹àª×
èÍÁâÂ§
èÍÁâÂ§
ãËŒãËŒ
à¢ŒàÒ¢Œ¶ÖÒ§¶Ö·ÃÑ
§·ÃÑ
¾ÂÒ¡Ã·Õ
¾ÂÒ¡Ã·Õ
è¨Óà»š
è¨Óà»š
¹¹

à¢Œà¢Œ
ÒÃ‹ÒÇÃ‹Á¡Ô
ÇÁ¡Ô
¨¡ÃÃÁàÊÃÔ
¨¡ÃÃÁàÊÃÔ
Á¤ÇÒÁà¢Œ
Á¤ÇÒÁà¢Œ
Áá¢ç
Áá¢ç
§§
·Ò§¸Ø
·Ò§¸Ø
Ã¡Ô
Ã¨¡Ô¨ãËŒãËŒ
ÊÒÁÒÃ¶àÃÔ
ÊÒÁÒÃ¶àÃÔ
èÁµŒ
èÁ¹
µŒ¸Ø¹Ã¸Ø¡Ô
Ã¨¡Ô¨
áÅÐÍÂÙ
áÅÐÍÂÙ
‹ÃÍ´ä´Œ
‹ÃÍ´ä´Œ

´Ùá´ÙÅª‹
áÅª‹
Ç§àÃÔ
Ç§àÃÔ
èÁµŒ
èÁ¹
µŒ¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô
¹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô
¹¸Ø¹Ã¸Ø¡Ô
Ã¨¡Ô¨
(1-2
(1-2»‚)»‚)¼ÙŒ»
¼ÙÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ
àÃÕàÂ
ÃÕ¹ÃÙ
Â¹ÃÙ
Œ Œ
·´ÅÍ§
·´ÅÍ§»ÃÑ
»ÃÑ
º»ÃØ
º»ÃØ
§áÅÐ¾Ñ
§áÅÐ¾Ñ
²²
¹ÒÊÔ
¹ÒÊÔ
¹¤Œ
¹Ò¤ŒÒ
¨Ñ´¨ÑµÑ
´é§µÑ¸Øé§Ã¸Ø¡Ô
Ã¨¡Ô´Œ¨Ç´ŒÂ¤ÇÒÁÁÑ
ÇÂ¤ÇÒÁÁÑ
è¹ã¨
è¹ã¨

áµ‹äÁ‹à¡Ô¹
áµ‹äÁ‹à¡Ô¹

800,000
800,000
µ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃµ‹ÍÃÒÂ
µ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃµ‹ÍÃÒÂ

àËÁÒÐÊÓËÃÑ
àËÁÒÐÊÓËÃÑ
º¼Ù
ºŒ·
¼ÙÕèÁ
Œ·ÕáèÁ¹Ç¤Ô
Õá¹Ç¤Ô
´¨Ðà»š
´¨Ðà»š
¹¹
¼ÙŒ»
¼ÙÃÐ¡Íº¡ÒÃ
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃËÃ×
ËÃ×
ÍàÃÔ
ÍàÃÔ
èÁ·Ó¸Ø
èÁ·Ó¸Ø
Ã¡Ô
Ã¨¡Ô¨
áÅÐµŒ
áÅÐµŒ
Í§¡ÒÃÁÕ
Í§¡ÒÃÁÕ
á¼¹¸Ø
á¼¹¸Ø
Ã¡Ô
Ã¨¡Ô·Õ¨èª·ÕÑ´èªà¨¹
Ñ´à¨¹

Post
PostIncubation
Incubation

Incubation
Incubation

àËÁÒÐÊÓËÃÑ
àËÁÒÐÊÓËÃÑ
º¼Ù
ºŒ»
¼ÙÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õ
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õ
è¸ØÃè¸¡Ô
ØÃ¨¡Ô¨
àÃÔàÃÔ
èÁÁÑ
èÁè¹
ÁÑ¤§áÅŒ
è¹¤§áÅŒ
Ç ÇáÅÐµŒ
áÅÐµŒ
Í§¡ÒÃ¾Ñ
Í§¡ÒÃ¾Ñ
²²
¹Ò¹Ò
¤ÇÒÁà¢Œ
¤ÇÒÁà¢Œ
Áá¢ç
Áá¢ç
§¢Í§Í§¤
§¢Í§Í§¤
¡Ã
¡Ã¢ÂÒÂ
¢ÂÒÂ
à¤Ã×
à¤Ã×
Í¢‹ÍÒ¢‹Â·Ò§¸Ø
ÒÂ·Ò§¸Ø
Ã¡Ô
Ã¨¡Ôà¾×
¨à¾×
èÍàÃ‹
èÍàÃ‹
§§
¡ÒÃàµÔ
¡ÒÃàµÔ
ºâµ
ºâµ

àËÁÒÐÊÓËÃÑ
àËÁÒÐÊÓËÃÑ
º¼Ù
ºŒ»
¼ÙÃÐ¡Íº¡ÒÃ
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·Õè·
·ÕÓ¸Ø
è·Ó¸Ø
Ã¡Ô
Ã¨¡ÔáÅŒ
¨áÅŒ
Ç ÇáÅÐµŒ
áÅÐµŒ
Í§¡ÒÃ
Í§¡ÒÃ
»ÃÑ
»ÃÑ
º»ÃØ
º»ÃØ
§¡ÒÃºÃÔ
§¡ÒÃºÃÔ
ËÒÃÍ§¤
ËÒÃÍ§¤
¡Ã
¡Ã
à¾Ôà¾Ô
èÁª‹èÁÍª‹§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´
Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

ÈÙ¹
ÈÙÂ
¹¾
ÂÑ²
¾Ñ²
¹Ò¼Ù
¹Ò¼Ù
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸Ø
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸Ø
Ã¡Ô
Ã¨¡Ôà·¤â¹âÅÂÕ
¨à·¤â¹âÅÂÕÊÇ·ª.
ÊÇ·ª.I Business
I BusinessInnovation
InnovationCenter
Center(BIC)
(BIC)
0202
583
583
9992
9992
µ‹Íµ‹Í
1508,
1508,
1515
1515

bic@nstda.or.th
bic@nstda.or.th

www.nstda.or.th/bic
www.nstda.or.th/bic

ÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹µÅÒ´
ÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹µÅÒ´
àª×èÍÁâÂ§¸ØÃ¡Ô¨áÅÐâ¤Ã§¢‹ÒÂ
àª×èÍèÍ¡ÒÃµÅÒ´
ÁâÂ§¸ØÃ¡Ô¨áÅÐâ¤Ã§¢‹ÒÂ
à¾×
à¾×
Í
è
Ê¹Ñº¡ÒÃµÅÒ´
Ê¹Ø¹¡ÒÃà¢ŒÒµÅÒ´
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃà¢ŒÒµÅÒ´

ºÒ·
ºÒ·

¤Ø³ÊÁºÑµÔ
¤Ø³ÊÁºÑµÔ

Pre
PreIncubation
Incubation

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

1. à»š¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨µÒÁ¡®ËÁÒÂä·Â
1. áÅÐÁÕ
à»š¹¹Ô¤µ¹ä·Â¶×
ÔºØ¤¤Å·Õ
è¨´·ÐàºÕ
¹¨ÑÒ´51%
µÑé§¸ØÃ¡Ô¨µÒÁ¡®ËÁÒÂä·Â
ÍËØ
Œ¹äÁ‹µèÓÂ¡Ç‹
áÅÐÁÕ¤¹ä·Â¶×ÍËØŒ¹äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 51%
2. ÁÕ¼ÅÔµÀÑ³±ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕ
2.áÅÐ¹ÇÑ
ÁÕ¼ÅÔµµÀÑ¡ÃÃÁ
³±ËÃ×ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔ
ÍºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
µËÃ×ÍãËŒºà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÔ¡ÒÃ
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áÅÐÍÍ¡ÊÙ
‹µÅÒ´ ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔ
áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇµËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ
áÅÐÍÍ¡ÊÙ‹µÅÒ´ áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇ
3. ÁÕá¼¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃµÅÒ´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
3. áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ
ÁÕá¼¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃµÅÒ´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¤‹
·ÕèªÑ´à¨¹ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ ÒãªŒ¨‹ÒÂ
áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ·ÕèªÑ´à¨¹ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ
4. ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§·ÕÁ§Ò¹ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
4. ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§·ÕÁ§Ò¹ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
5. µŒÍ§äÁ‹à»š¹¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÁÒáÅŒÇµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ 2 »‚
5. µŒÍ§äÁ‹à»š¹¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÁÒáÅŒÇµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ 2 »‚

ËÅÑ¡à¡³±
ËÅÑ¡à¡³±
1. à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
1. ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔ
à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
µËÃ×ÍãËŒºà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÔ¡ÒÃ
ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ
2. ¼ÅÔµÀÑ³±ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃÍÍ¡ÊÙ‹µÅÒ´ áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇ
2. ÁÕ¼ÅÔ
ÀÑ³±ËÃ×ÍºÃÔ¡ºÒÃÍÍ¡ÊÙ
‹µÅÒ´ áÅÐÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅŒÇ
ÈÑ¡µÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃàµÔ
âµ
ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃàµÔºâµ
3. á¼¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ
3. ÁÕá¼¹¡Ô
¨¡ÃÃÁáÅÐ¤‹
ÒãªŒ¨¤‹ÒÇÒÁà»š
Â´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´áÅÐá¼¹ÃÒÂä´Œ
¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒ
Í§áÅÐÁÕ
¹ä»ä´Œã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
ÁÕ¤
Í§áÅÐÁÕ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ
Ò§ÃÒÂä´Œ
äÁ‹
µÇÒÁÊÍ´¤ÅŒ
èÓ¡Ç‹Ò 1 ÅŒÒ¹ºÒ·
ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
8 à´×ã¹¡ÒÃÊÃŒ
Í¹
äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 1 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 8 à´×Í¹
4. ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒÊÓàÃç¨
4.µÒÁà»‡
¤ÇÒÁ¾ÃŒ
ÍÁ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒÊÓàÃç¨
ÒËÁÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ ÊÇ·ª. I Business Innovation Center (BIC)
Innovation Center (BIC)
www.nstda.or.th/bic

ÈÙ¹583
Â¾Ñ²
¹Ò¼Ùµ‹Œ»ÍÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸Ø
I Business
02
9992
1508, 1515 Ã¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ ÊÇ·ª.
bic@nstda.or.th
02 583 9992 µ‹Í 1508, 1515
bic@nstda.or.th

www.nstda.or.th/bic

31

32

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

NSTDA SERVICES

Thailand Tech Show
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เทคโนโลยีราคาเดียว
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ

• ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำ�นวน 30,000 บาท ต่อ 1 ผลงานวิจัย
ชำ�ระเมื่อลงนามในสัญญา
• ค่าตอบแทนการใช้สทิ ธิ อัตรา 2% ของยอดขายของผลิตภัณฑ์
ทีเ่ กิดจากผลงานวิจยั นัน้ โดยชำ�ระปีละ 1 ครัง้ และสามารถนำ�
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได้
• กรณีการต่ออายุสญ
ั ญาให้ใช้อตั ราค่าตอบแทนการอนุญาตให้
ใช้สิทธิคงเดิม
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการดำ�เนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่
ค่าตอบแทนนักวิจยั ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ สารเคมี ค่าอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง
เอกสารสัญญา

B

เทคโนโลยีต่อรองราคา
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ

• ไม่กำ�หนดราคา
• ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลงรูปแบบ
การชำ�ระและอัตราค่าธรรมเนียม (ค่าเปิดเผยเทคโนโลยีและ
ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) กับหน่วยงานเจ้าของ
ผลงานวิจัยได้โดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำ�กับหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา
เอกสารสัญญา

มีการจัดสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและหน่ ว ยงานที่ รั บ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี

มีการจัดสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและหน่ ว ยงานที่ รั บ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี

à§×่Í¹ä¢¡ÒÃà¢้ÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ
¤Ø³ÊÁºÑμÔ¢Í§¼Ù้ÃÑºÍ¹ØÞÒμãË้ãª้ÊÔ·ธิ

• เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทย
อย่างน้อยร้อยละ 51 หรือบุคคลธรรมดา
• มีศกั ยภาพ ความพร้อม ความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบคุ ลากร
ที่พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ
จำ�นวนผู้รับอนุุญาตให้ใช้สิทธิ

• หนึ่งผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่า
หนึ่งราย
• ผลงานวิ จั ย ที่ มี ผู้ ส นใจรั บ อนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ จำ � นวนมาก
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจยั มีสทิ ธิพจิ ารณาจำ�กัดจำ�นวนผูร้ บั
อนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามเหมาะสม
• เทคโนโลยีต่อรองราคา : ขึ้นอยู่กับการเจรจา
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจยั จะดำ�เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยรูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสาร
คู่มือ เป็นต้น

การยื่นความจำ�นง

• ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจำ�นงได้ตลอดเวลาผ่าน
www.thailandtechshow.com
• หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจยั เป็นผูพ้ จิ ารณาและประสานงาน
กับผู้สนใจรับอนุุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง
ระยะเวลาในการอนญาตให้ใช้สิทธิ

• 3-5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาอนุุญาตใช้สิทธิหรือแล้วแต่
ตกลงเป็นรายโครงการ

เงื่อนไขการยุตุิสัญญาอนุญุาตให้ใช้สิทธิ

• หากไม่มก่ี ารใช้ประโยชน์เทคโนโลยีทมี่ กี ารถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
• หากไม่ม่ีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง
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Research
Gap
Fund
Research Gap Fund
โครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
Research Gap Fund-Ted Fund

Thailand
Thailand Technology
Technology Rating
Rating Support
and
Service
Support
and Center
Service(TTRS)
Center (TTRS)

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

ÈÙ¹ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§»ÃÐà·È

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ

â¤Ã§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊÙ‹¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ

TTRS ãËŒºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
TTRS ให้บริการวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผูป
้ ระกอบการไทย
¡ÒÃä·Â ´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í TTRS µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å ãËŒÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§´ŒÒ¹¸ØÃ¡Ô¨ à·¤â¹âÅÂÕ
ด้วยเครือ
่ งมือ TTRS ตามมาตรฐานสากล ให้มโี อกาสได้รบ
ั การสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ «Öè§à»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞ·Õè¨Ð¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ ·Ñé§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹
และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการประกอบธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
áÅÐÍ¹Ò¤µ

¾Ñ²¹Ò µ‹ÍÂÍ´ §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

¾Ñ²¹Ò µ‹ÍÂÍ´ §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
ã¹ÃÐ´ÑºËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
(Lab Scale) ÊÙ‹¼ÅÔµÀÑ³±

¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂã¹
»ÃÐà·Èä·ÂãËŒµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
¢Í§µÅÒ´ ¾ÃŒÍÁÊÙ‹¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹
àªÔ§¾Ò³ÔªÂ

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

ºÃÔ¡ÒÃ ã¹ÃÐ´ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
(Industrial/Commercial Scale)

1

2

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹ÊÁÑ¤Ãã¹ÃÐºº TTRS

¡ÃÍ¡áºº¿ÍÃÁáÅÐÊ‹§àÍ¡ÊÒÃ
à¾ÔèÁàµÔÁµÒÁ·Õèá¨Œ§ã¹ÃÐºº

B

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

• ·Ø¹ÍØ´Ë¹Ø¹ÊÁ·ººÒ§Ê‹Ç¹
• ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ

3

4

¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¾Ô¨ÒÃ³Òàº×éÍ§µŒ¹

à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº»ÃÐàÁÔ¹ TTRS

5

µÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕã¹
¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨

(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´

½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ I Innovation Financing Services (IFS)
02 564 7000 µ‹Í 71687

rgf@nstda.or.th

6

¼ÅÅÑ¾¸¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºà·¤â¹âÅÂÕ

7

ÍÍ¡ãºÃÑºÃÍ§

ÈÙ¹ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¨Ñ´ÍÑ¹´Ñºà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§»ÃÐà·È
02 564 7000 µ‹ Í 1411 - 1417

ttrs@nstda.or.th

www.nstda.or.th/TTRS
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ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã
Sirindhorn
Home สิรินธร
บ้านวิทScience
ยาศาสตร์
Sirindhorn Science Home

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÃ
Ô ¹
Ô ¸Ã ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹Ê¶Ò¹·Õè ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàÂÒÇª¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¤‹ÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹·Õè¾Ñ¡¾ÃŒÍÁÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡

¡ÒÃà¾Ô่ÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã
Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáË‹§Í¹Ò¤µ

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã
(SSH)

¹Òâ¹à·¤
(NANOTEC)
ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 2
(INC 2)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººäºâÍà·¤
(BIOTEC PILOT PLANT)
âÃ§§Ò¹µŒ¹áººàÍ็Áà·¤
(MTEC PILOT PLANT)

ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â»ÃÐªØÁ
(CC)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººà¹¤à·¤
(NECTEC PILOT PLANT)
ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃàº·Òâ¡Ã ¨Ó¡Ñ´

ËŒÍ§»ÃÐªØÁ ÍºÃÁ ÊÑÁÁ¹Ò áÅÐ ¾×é¹·Õè¨Ñ´

ÍÒ¤ÒÃÊÃÒÞÇÔ·Â
(SD)

àÍ็Áà·¤
(MTEC)

ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 1
(INC 1)

äºâÍà·¤
(BIOTEC)

ºÃÔÉÑ· àÍÊ«Õ¨Õ ¼ÅÔµÀÑ³±¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¨Ó¡Ñ´

à¹¤à·¤
(NECTEC)

áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ/¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ

Garden of Innovation

ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÅÒ§
(CO)

·Ñé§ã¹áÅÐ¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ

·Õè¾Ñ¡¤ŒÒ§áÃÁ ¾ÃŒÍÁ
à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈáÅÐËŒÍ§¹éÓã¹µÑÇ
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÊäµÅÃÕÊÍÃ· 5 ËÅÑ§ /
¢¹Ò´ 2 àµÕÂ§ / 16 ËŒÍ§

ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¢¹Ò´ãËÞ‹ (Auditorium)
250-450 ·Õè¹Ñè§ ¾ÃŒÍÁËŒÍ§ÃÑºÃÍ§

ËŒÍ§¾Ñ¡¢¹Ò´ 2 àµÕÂ§ / 12 ËŒÍ§

ÇÔ·ÂÒ¡Ã áÅÐ á¢¡ÇÕäÍ¾Õ

ËŒÍ§¾Ñ¡¢¹Ò´ 4 àµÕÂ§ / 50 ËŒÍ§

ËŒÍ§ºÃÃÂÒÂ¢¹Ò´ 50 áÅÐ 90 ·Õè¹Ñè§

*»ÃÑº¢ÂÒÂä´Œ¶Ö§ 6 àµÕÂ§

ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¤Ãº¤ÃÑ¹

MARKET

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã
02 529 71 00
µ‹Í 77219, 77226, 77234-77236

shm-sms@nstda.or.th

www.nstda.or.th/ssh

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã
(Sirindhorn Science Home)
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การเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

NSTDA SERVICES

Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáË‹§Í¹Ò¤µ
Career
Future
Academy
(CFA) งอนาคต
สถาบัforนtheพัฒ
นาบุ
คลากรแห่

ÍÒªÕ¾áÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃ

Career for the Future Academy (CFA)

Training, Workshop

Seminar

¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹

ËØ‹¹Â¹µ
à¾×èÍÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

à·¤â¹âÅÂÕÂÒ¹Â¹µ
ÊÁÑÂãËÁ‹

´Ô¨ÔµÍÅ

àª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾
áÅÐà¤ÁÕªÕÇÀÒ¾

ÍÒËÒÃ/à¡ÉµÃ

¡ÒÃá»ÃÃÙ»
ÍÒËÒÃ

¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÍÑ¨©ÃÔÂÐ

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÕà¢ÕÂÇ

¼ÙŒºÃÔËÒÃà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·È

¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·È

¼ÙŒºÃÔËÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¹Ñ¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¹Ñ¡¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹

¹Ñ¡¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ

¡ÃÒ¿¡áÅÐÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒ
à¾×èÍ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í

ISO

Technology Trips

Digital Learning
Platform

Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáË‹§Í¹Ò¤µ I Career for the Future Academy (CFA)
02 644 8150

cfa@nstda.or.th

www.career4future.com

¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÕà¢ÕÂÇ

ÊÍºÇÑ´ÁÒµÃ°Ò¹
ÇÔªÒªÕ¾äÍ·Õ

§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÇ·ª.

ISO áÅÐÁÒµÃ°Ò¹

Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáË‹§Í¹Ò¤µ I Career for the Future Academy (CFA)
career4future

02 644 8150

cfa@nstda.or.th

www.career4future.com

career4future
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NSTDA SERVICES

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
¾Ñ²ÈÙ¹Ò
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË
´ÊÍº¾ÃŒ
ÍÁ´ŒÇÂà¤Ã×¡èÍ
§Á×ºÍµ‹
Ò§æ ·Õè·Ñ¹èÍÊÁÑ
Â ÍÕŒà¡
é§ÂÑ§à»šË¹‹
¹áËÅ‹
§º‹Áà¾ÒÐ¼Ù
ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¹Â¡ºÃÔ
ÅÒ§¡ÒÃÇÔ
¨ÑÂáÅÐ¾Ñ·²
¹Ò¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹·Ø
ÃÐ´Ñ
ÊÒÁÒÃ¶àª×
ÁâÂ§¼Ù
ªÕèÂ·ÑÇªÒÞ
ÇÂ§Ò¹Ê¹Ñ
ºÊ¹Ø¹Œ»¢Í§ÀÒ¤ÃÑ
° Start-up à¾×èÍãËŒà¡Ô´

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹ÊÓ¤ÑÞ
·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐ
¹Ô¤ÁÇÔ¨ÑÂ¢Í§»ÃÐà·È
ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ»ÃÐà·Èä·Â
à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÃ»ÃÐà·Èä·Â
àÁ×Í§¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ
ÈÙ¹Â¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÍÒËÒÃÊÑµÇ
ÈÙ¹ÂªÕÇÇÑÊ´Ø»ÃÐà·Èä·Â

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ
ÉÒ
ÇÁ¡Ñ¹à»š¨¹·Õà¤Ã×
Â à¾×èÍÊ¹Ñ¹
º°Ò¹
Ê¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¹ÇÑµ¡ÃÃÁä´ŒÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ ´ŒÇÂâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
à·¤â¹âÅÂÕ
ãËÁ‹æ ¡à¢Œ
ÒÊÙ·Ó§Ò¹Ã‹
‹ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô
èÁÕ¹ÍÇÑ¢‹µÒ¡ÃÃÁà»š

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

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã
(SSH)

ºŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÔÃÔ¹¸Ã
(SSH)

¹Òâ¹à·¤
(NANOTEC)
ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 2
(INC 2)
¹Òâ¹à·¤
(NANOTEC)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººäºâÍà·¤
(BIOTEC PILOT PLANT)

ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â»ÃÐªØÁ
(CC)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººàÍ็Áà·¤
(MTEC PILOT PLANT)
âÃ§§Ò¹µŒ¹áººà¹¤à·¤
(NECTEC PILOT PLANT)
ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃàº·Òâ¡Ã ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· àÍÊ«Õ¨Õ ¼ÅÔµÀÑ³±¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¨Ó¡Ñ´

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººäºâÍà·¤
(BIOTEC PILOT PLANT)

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

ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃàº·Òâ¡Ã ¨Ó¡Ñ´

ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Â»ÃÐªØÁ
(CC)

âÃ§§Ò¹µŒ¹áººàÍ็Áà·¤
(MTEC PILOT
àÍ็ÁPLANT)
à·¤
(MTEC)

àÍ็Áà·¤
(MTEC)

ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 2
(INC 2)

ÍÒ¤ÒÃÊÃÒÞÇÔ·Â
(SD)
ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 1
(INC 1)

ÍÒ¤ÒÃÊÃÒÞÇÔ·Â
(SD)

äºâÍà·¤
(BIOTEC)

äºâÍà·¤
(BIOTEC)
ºÃÔÉÑ· àÍÊ«Õ¨Õ ¼ÅÔµÀÑ³±¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¨Ó¡Ñ´

ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ‹Á¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 1
(INC 1)
Garden of Innovation

à¹¤à·¤
(NECTEC)

à¹¤à·¤
(NECTEC)

ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÅÒ§
(CO)

Garden of Innovation

ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÅÒ§
(CO)

º¹¾×é¹·Õè¡Ç‹Ò 200 äÃ‹
µÔ´¡Ñº¹¾×
ºÊ¶ÒºÑ
é¹·Õè¡¹Ç‹à·¤â¹âÅÂÕ
Ò 200 äÃ‹áË‹§àÍàªÕÂ
ÁËÒÇÔ
·
ÂÒÅÑ
Â
¸ÃÃÁÈÒÊµÃ
¹àÍàªÕ
ÂÃÑ§ÂÊÔµ)
µÔ´¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕá(ÈÙ
Ë‹§
áÅÐÊ¶ÒºÑ
¹
à·¤â¹âÅÂÕ
¹
Ò¹ÒªÒµÔ
Ê
Ô¹Â¸Ã
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ (ÈÙÔÃ¹
ÃÑ§ÊÔµ)
áÅÐÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¹Ò¹ÒªÒµÔÊÔÃÔ¹¸Ã

ºÃÔ¡ºÃÔ
ÒÃ¾×
é¹·ÕèËé¹ŒÍ·Õ§»¯Ô
ºÑµÔ¡ºÒÃ
¡ÒÃ¾×
èËŒÍ§»¯Ô
ÑµÔ¡ÒÃ
áÅÐ·Õ
è´Ô¹àª‹
ÒÊÓËÃÑ
ºÀÒ¤àÍ¡ª¹
áÅÐ·Õ
è´Ô¹
àª‹ÒÊÓËÃÑ
ºÀÒ¤àÍ¡ª¹
Í§¤Í§¤
¡Ã¢Í§ÃÑ
° à¾×°èÍà¾×
ÊÃŒèÍÒÊÃŒ
§ Ò§
¡Ã¢Í§ÃÑ
ÈÙ¹ÂÈÙÇ¹Ô¨ÂÑÂÇáÅÐ¾Ñ
²¹Ò
Ô¨ÑÂáÅÐ¾Ñ
²¹Ò

¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¡ÉµÃ (Ê·.)

ª‹ÇÂ¼Ù
ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ª‹ÇŒ»Â¼Ù
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
à¢ŒÒ¶Ö
Í¢‹ÒÍÂ¹ÇÑ
µ¡ÃÃÁ
à¢Œ§Òà¤Ã×
¶Ö§à¤Ã×
¢‹ÒÂ¹ÇÑ
µ¡ÃÃÁ
áÅÐâ«ÅÙ
ªÑè¹µ‹ªÒÑè¹§æ
ÒÂ¢Ö
áÅÐâ«ÅÙ
µ‹Ò§‹§æ
§‹Òé¹Â¢Öé¹

ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ
·ÂÒÈÒÊµÃ
»ÃÐà·Èä·Â
ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ
·ÂÒÈÒÊµÃ
»ÃÐà·Èä·Â

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

·ÕèµÑé§¢Í§ÈÙ¹ÂºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ·Õ4èµÑé§ÈÙ¢Í§ÈÙ
¹ÂÇÔ¨¹ÑÂÂáË‹
º§
ÃÔªÒµÔ
ËÒÃ¨Ñ: ´BIOTEC,
¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ
MTEC,
NECTEC,
NANOTEC
áÅÐ
áÅÐ 4 ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ : BIOTEC,
Ê¶ÒºÑ
¹
¡ÒÃ¨Ñ
´
¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ
á
ÅÐ
MTEC, NECTEC, NANOTEC áÅÐ
¹ÇÑµÊ¶ÒºÑ
¡ÃÃÁà¡ÉµÃ
(Ê·.)
¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ

·ÕèµÑé§¢Í§ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹·Ñé§ã¹áÅÐ
µ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ç‹
90
ºÃÔÉÑ·é§ã¹áÅÐ
·ÕèµÑé§¢Í§ºÃÔÒÉÑ·
àÍ¡ª¹·Ñ
30%µ‹à»š
¹
ºÃÔ
É
·
Ñ
µ‹
Ò
§ªÒµÔ
Ò§»ÃÐà·È¡Ç‹Ò 90ÍÒ·Ô
ºÃÔÉTUV
Ñ· SUD,
ECOLAB
áÅÐ
Polyplastics
à»š
¹ SUD,
30% à»š¹ºÃÔÉ·
Ñ µ‹Ò§ªÒµÔ ÍÒ·Ô¹µŒTUV
ECOLAB áÅÐ Polyplastics à»š¹µŒ¹

ºÃÔ¡ºÃÔ
ÒÃº‹
Áà¾ÒÐ
¡ÒÃº‹
Áà¾ÒÐ
¸ØÃ¡Ô¸Ø¨Ãà·¤â¹âÅÂÕ
ã¹ ã¹
¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ
·ÂÒÈÒÊµÃ
ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ
·ÂÒÈÒÊµÃ
»ÃÐà·Èä·Â
»ÃÐà·Èä·Â

customerrelation@sciencepark.or.th
customerrelation@sciencepark.or.th

www.sciencepark.or.th
www.sciencepark.or.th

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹ÍØ
·ÂÒ¹Ï
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹ÍØ
·ÂÒ¹Ï
ä´ŒÃä´Œ
ÑºÊÔÃ·
»¸ÔÃÐâÂª¹
ÊÙ§ÊÊØ§
º
Ñ ¸Ô
ÊÔ·
»ÃÐâÂª¹
Ù ´
ÊØ´
ã¹¡ÒÃÊ¹Ñ
º
Ê¹Ø
¹
¡ÒÃÅ§·Ø
¹¹
ã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÅ§·Ø
¨Ò¡¨Ò¡
BOIBOI
áÅÐ¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã
áÅÐ¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã

THAILANDSCIENCEPARK
THAILANDSCIENCEPARK
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¡ÒÃà§Ô
¡ÒÃà§Ô
¹า¹ÀÒÉÕ
áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹
áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹
àÊÃÔ
Á Á และนิคมวิจัยของประเทศ
โครงสร้
งพืÀÒÉÕ
้นฐานสำ�คั
ญทางวิ§àÊÃÔ
ท§ยาศาสตร์

NSTDA SERVICES

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
à¢µÍØ
à¢µÍØµµPark
ÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µ
ÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µ
ááÇÃ
ÇÃ»»ÃÐà·Èä·Â
ÃÐà·Èä·Â
Software
Thailand
Software
SoftwarePark
ParkThailand
Thailand

Food Innopolis
àÁ×
µ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ
เมืÍ§¹ÇÑ
องนวั
ตกรรมอาหาร
Food Innopolis

ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÊÓËÃÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

One Stop Service

ºÃÔ¡ÒÃ¤ÃºÇ§¨Ã ´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
¾Ñ²¹ÒáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

Ê¹ÑÊ¹Ñ
ºÊ¹Ø
ºÊ¹Ø
¹¡ÒÃ»ÃÑ
¹¡ÒÃ»ÃÑ
º»ÃØ
º»ÃØ
§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ
§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ
²²
¹Ò¹Ò
«Í¿µ
«Í¿µ
áÇÃ
áÇÃ
â´ÂãªŒ
â´ÂãªŒ
ÁÒµÃ°Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹CMMI
CMMI
(Capability
(CapabilityMaturity
MaturityModel
ModelIntegration)
Integration)

ÊÃŒÊÃŒ
Ò§à¤Ã×
Ò§à¤Ã×
Í¢‹ÍÒ¢‹Â·Ò§¸Ø
ÒÂ·Ò§¸Ø
Ã¡ÔÃ¨¡Ô¨
·Ñé§·Ñã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹
é§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹
Ò§»ÃÐà·È
Ò§»ÃÐà·È

¾×é¹·Õèàª‹ÒáÅÐ
ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂ ¾Ñ²¹Ò
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÀÒ¤ÃÑ°
áººàºç´àÊÃç¨

ºÃÔºÃÔ
¡ÒÃËŒ
¡ÒÃËŒ
Í§½ƒ
Í§½ƒ
¡»¯Ô
¡»¯Ô
ºÑµºÔ¡ÑµÒÃ
Ô¡ÒÃ
¤ÍÁ¾Ô
¤ÍÁ¾Ô
ÇàµÍÃ
ÇàµÍÃËŒÍËŒ§»ÃÐªØ
Í§»ÃÐªØ
ÁÁ
ËŒÍËŒ§ÊÑ
Í§ÊÑ
ÁÁ¹Ò
ÁÁ¹Ò¾ÃŒ¾ÃŒ
ÍÁà·¤â¹âÅÂÕ
ÍÁà·¤â¹âÅÂÕ
·Ñ¹·ÑÊÁÑ
¹ÊÁÑ
ÂáÅÐÍÔ
ÂáÅÐÍÔ
¹àµÍÃ
¹àµÍÃ
à¹çàµ¹çäÃŒ
µäÃŒ
ÊÒÂ
ÊÒÂ
¤ÇÒÁàÃç
¤ÇÒÁàÃç
ÇÊÙÇ§ÊÙ§

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

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨

àÃ‹àÃ‹
§Â¡ÃÐ´Ñ
§Â¡ÃÐ´Ñ
ºáÅÐ¾Ñ
ºáÅÐ¾Ñ
²²
¹Ò¹Ò
ºØ¤ºØÅÒ¡Ã´Œ
¤ÅÒ¡Ã´Œ
Ò¹«Í¿µ
Ò¹«Í¿µ
áÇÃ
áÇÃ
¢Í§»ÃÐà·È
¢Í§»ÃÐà·È

à¾Ôà¾Ô
èÁ¢ÕèÁ´¢Õ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¼ÙŒ»¼ÙÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸Ø
Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸Ø
Ã¡ÔÃ¨¡Ô«Í¿µ
¨«Í¿µ
áÇÃ
áÇÃ
áÅÐ¾Ñ
áÅÐ¾Ñ
²²
¹ÒâÁà´Å¸Ø
¹ÒâÁà´Å¸Ø
Ã¡ÔÃ¨¡Ô¨

¼ÅÑ¼ÅÑ
¡´Ñ¡¹´ÑáÅÐÊ‹
¹áÅÐÊ‹
§àÊÃÔ
§àÊÃÔ
ÁÁ
¡ÒÃãªŒ
¡ÒÃãªŒ
«Í¿µ
«Í¿µ
áÇÃ
áÇÃ
ÍÂ‹ÍÒÂ‹§ÁÕ
Ò§ÁÕ
»ÃÐÊÔ
»ÃÐÊÔ
·¸Ô·À¸ÔÒ¾ã¹ÍØ
ÀÒ¾ã¹ÍØ
µÊÒË¡ÃÃÁ
µÊÒË¡ÃÃÁ
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Contact Us
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม
เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(BIOTEC)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
02 564 6700
ต่อ 3301-3303

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ
(MTEC)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
02 564 6500
ต่อ 4717, 4782, 4786

ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ
สำ�นักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office (TLO)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ TLO
tlo@nstda.or.th
www.nstda.or.th/tlo/

ITAP ให้คำ�ปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน
Industry Innovation and Technology Assistance Program
(ITAP)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ ITAP
itap@nstda.or.th
https://itap.nstda.or.th
ให้คำ�ปรึกษา แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมด้านการออกแบบ
การผลิตและการทดสอบ การฝึกอบรม
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)
131 อาคารนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0 2564 6310-6311
info@decc.or.th (ติดต่องานโครงการต่างๆ งานให้คำ�ปรึกษา)
marketing@decc.or.th (ติดต่อฝ่ายการตลาด
งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ)
www.decc.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
02 564 6900
ต่อ 2346, 2351-2354

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NANOTEC)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
02 564 7100
ต่อ 6680

วิเคราะห์และทดสอบ
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)
142 กลุ่มอาคารนวัตกรรม 2 (INC 2) ตึก C ชั้น 3
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 117 6850
nctc.nstda@gmail.com
LabNCTC
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 117 8600 ต่อ 8611-8614 (ฝ่ายการตลาด)
sales@ptec.or.th
www.ptec.or.th
www.facebook.com/pages/PTEC-Nstda/116568788399748

ศูนย์ลงทุน
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ 1340-1345, 1353, 1359
nic@nstda.or.th
www.nstda.or.th/nic

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�
การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ BOI
การรับรองธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
การรับเงินบริจาค RDI เพื่อใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ภาคเอกชน
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334-1339
cdp@nstda.or.th
www.nstda.or.th/cdp

การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
เพื่อยกเว้นภาษีี 300%
งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ 1328-1332 และ 1631-1634
rdp@nstda.or.th
www.nstda.or.th/rdp
บัญชีนวัตกรรมไทย
งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ 71390-71394
ins@nstda.or.th
www.innovation.go.th/contactus

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
Industrial Ceramic and Houseware Product
Testing Center (CTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 6500 ต่อ 4215
Savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th
www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม
Start-up Voucher
ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
Business Innovation Center (BIC)
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 5 99/31 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02 583 9992 ต่อ 1508, 1515
bic@nstda.or.th
www.nstda.or.th/bic

โครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโต
ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
Research Gap Fund
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม
Innovation Financing Services (IFS)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ 71687
rgf@nstda.or.th

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง
National Advanced Nano-characterization Center (NANC)
143 อาคาร INC 2 (B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 117 6500 ต่อ 6567, 6600
iss@nanotec.or.th
www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
Thailand Tech Show
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 8000
contact@thailandtechshow.com
www.thailandtechshow.com

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมิน
จัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
Thailand Technology Rating Support
and Service Center (TTRS)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7000 ต่อ 1411-1417
ttrs@nstda.or.th
www.nstda.or.th/TTRS

47

48

Contact Us

การเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
Sirindhorn Science Home (SSH)
132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 529 7100 ต่อ 77219, 77226, 77234-77236 (งานบริหารการให้บริการ)
shm-sms@nstda.or.th
www.nstda.or.th/ssh
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
Career for the Future Academy (CFA)
73/1 อาคารสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
02 644 8150
cfa@nstda.or.th
www.career4future.com
career4future

สวทช.

โครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญทางวิทยาศาสตร์และนิคมวิจัยของประเทศ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Thailand Science Park (TSP)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 564 7222 และ 02 564 7200 ต่อ 5360, 5362-5363
customerrelation@sciencepark.or.th
www.sciencepark.or.th
THAILANDSCIENCEPARK

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
Food and Feed Innovation Center
กลุ่มอาคารนวัตกรรม 2 (INC 2) ตึก B ชั้น 4
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 117 8031
ffic@biotec.or.th

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
Software Park Thailand (SWP)
99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02 583 9992 ต่อ 1411, 1454
fms@swpark.or.th
www.swpark.or.th

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
Thailand Bioresource Research Center
143 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ตึก B ชั้น 8
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02 117 8000 (TBRC Office)
02 117 8001, 02 117 8003 (TBRC Services)
tbrcinfo@biotec.or.th (TBRC Office)
tbrcservice@biotec.or.th (TBRC Services)
http://www.tbrcnetwork.org

เมืองนวัตกรรมอาหาร
FoodInnopolis
144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
094 341 7111, 094 249 7333, 094 340 4333
bd@foodinnopolis.or.th
http://foodinnopolis.or.th
foodinnopolis
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