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โครงการเร่งการน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่
บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม
ประจ าปีงบประมาณ 2564

Research Gap Fund ปี 2564

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Research and Invention for 
Thai Innovation List Gap Fund : 
Environmental Project (RILGF)
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ภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยของรัฐ

สถาบันวิจัยของรัฐ

Research Gap Fund ปี 2564

“ค่าออกแบบ/พฒันาตน้แบบผลิตภัณฑ์”
“ค่าวิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อขอรับรองมาตรฐาน”

“ค่าประเมินและศกึษาความเปน็ไปได้ทางการตลาด”
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วัตถุประสงค์

• สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ ให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดและพร้อมสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

• เพื่อสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยตอ่ยอด 
ผลงานที่มีตน้แบบระดบัภาคสนาม (Field Prototype) หรือมี
ความพร้อมส าหรับการขยายผลไปสู่ผลิตภณัฑ/์บริการในระดับ
อุตสาหกรรม  (Industrial / Commercial scale)
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เป้าหมาย ปี 2564

จ านวน 6 โครงการ
ส าหรับธุรกิจที่มศีกัยภาพในการ
เจริญเติบโตสูง โดยน าผลงานวิจัยต่อยอด 

มุ่งเป้า BCG economy
(Bio / Circular / Green)
เทคโนโลยีต้านภัยแล้ง
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กลุ่มงานวิจัยที่มุ่งเป้า

BCG workshop คร้ังที่ 2

Bio economy

Green economy

Circular economy

⚫อตุสาหกรรมใหม่เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
⚫อตุสาหกรรมฐานชีวภาพ
⚫การเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑ์

⚫ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
⚫กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
⚫ลดการใช้พลาสติก
⚫อตุสาหกรรมคาร์บอนต ่า ลดการปล่อยก๊าซ  
เรือนกระจก ลดโลกร้อน

Biomaterials

⚫ผลิตภณัฑ์หมนุเวียน
⚫ลด waste ลดของเสีย

การแก้ปัญหาภัยแล้ง
หรือ ส่ิงแวดล้อม
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5.มีรูปแบบธุรกิจ มีเป้าหมายทางการตลาด การเงินที่
สามารถเกิดเป็นธุรกิจไดจ้ริง

6.การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยภายใต้โครงการ
สนับสนุนทุนนี้ อาจน าไปให้สิทธิแบบ exclusive หรือ 
non-exclusive ก็ ไ ด้  ทั้ ง นี้  ก ร ณี  non-exclusive 
ผู้สนับสนุ นทุน  สงวนสิทธิ ในการพิจาร ณาความ
เหมาะสมของงบประมาณโครงการ 
7.ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนิติบุคคลที่
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้น
เป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51
8.ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในรูปของ
ตัวเงินงบประมาณ ( in-cash/in-kind matching)
ส าหรับพัฒนาโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
มูลค่าโครงการทั้งหมด
9.สามารถด าเนินการตามข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 9 เดือน หลังลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการ

เงื่อนไข1.ต้องรับถ่ายทอดผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาของ
มห าวิ ท ยา ลั ยข อ ง รั ฐ ห รื อ สถ า บั น วิ จั ย ข อ ง รั ฐ 
ที่มีต้นแบบในระดับภาคสนามแล้วมาต่อยอด 

2.ลักษณะโครงการเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(prototype product) ให้สามารถน าไปผลิตจ าหน่าย/
ให้บริการในระดับอุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์ โดยผ่าน
กระบวนการ

- ออกแบบ/พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ตาม
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
- ด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเช่ือถือ
- ทดลองผลิตสินค้าเพ่ือน าไปทดสอบตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3.ผลงานวิจัยมีศักยภาพในการน าไปต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเ พ่ิมตามความต้องการของตลาด (น าข้อเสนอ
โครงการเทียบเคียงข้อก าหนดของ TRL)
4.มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างตลาดใหม่ หรือ disrupt 
ตลาดปัจจุบัน
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รูปแบบเงินสนับสนนุ

เงินสนับสนุนผู้ประกอบการผ่าน
มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ

3

1
2 Research Gap Matching Fund ≤ 75% ของงบประมาณโครงการ

▪ ≤ 800,000 บาท ส าหรับธุรกิจดจิิทลั (มุ่งเป้า BCG)
▪ ≤ 2,000,000 บาท ส าหรับธุรกิจเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อื่นๆ (มุ่งเป้า BCG)

เงินสนันสนนุโอน 3 งวด

30% หลังลงนามสัญญารับด าเนินโครงการกับ สวทช.

60% หลังมีความก้าวหนา้ของงาน 50% พร้อมส่งรายงานความก้าวหนา้

10% หลังส่งรายงานฉบบัสมบรูณแ์ละตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
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หมวดค่าใช้จ่าย

ที่ให้การสนับสนนุ 

1. ค่าจ้างและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งวิเคราะห์ ทดสอบ การขอรับรองมาตรฐาน 

และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เช่ือถือได้
3. ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วน upfront

(อยู่ในส่วนที่เอกชนร่วมออก ≥25% โดยน ามาคิดรวมเป็นมูลค่าโครงการได้ ไม่เกิน 100,000 บาท)
4. ค่าใช้จ่ายในการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ไม่เกิน 100,000 บาท

(โดยผู้เช่ียวชาญมืออาชีพพร้อมแนบ CV และต้องส่งรายงานการศึกษาตลาด Market Research)
5. ค่ าบริหารจั ดการโครงกา รหรือค่าสาธา รณูปโภคของห น่วยงานที่ รับด าเนิน โครงกา ร 

≤ 10% ของงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

1. เครื่องมือและเครื่องจักรใช้ในการผลิต  
2. ค่าการตลาดและประชาสัมพนัธ์  
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพยส์ินถาวร  
4. เงินเดือนพนกังานบริษัททีร่่วมโครงการ
5. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
6. ค่าตอบแทนคณะนกัวิจัย, ที่ปรึกษา

โครงการ และพนักงานบรษิัทที่รว่ม
โครงการ

7. ค่าวัสดุส านักงาน,ค่าเดนิทาง,คา่ขนส่ง,คา่
เช่าที่พัก

ที่มิได้อยู่ในขอบเขตการสนบัสนนุคิดเป็น 100%
ของงบประมาณโครงการ

ไม่อยู่ในส่วน 100%
ของงบประมาณโครงการ
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หลักเกณฑ์การกลั่นกรองและคัดเลือกโครงการ
พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีน าเความพร้อมส าหรับการขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์/การให้บริการในระดับอุตสาหกรรม 
ได้หรือไม่สนอ มีคุณค่าทางนวัตกรรม และอยู่ในขั้นท่ีจะสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือมี

พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์/การให้บริการมีความโดดเด่น แตกต่างจากท่ีมีอยู่ในตลาด มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (target group)
และขนาดตลาด (market size) ท่ีชัดเจน มีโอกาสทางการตลาด มีคุณค่าและตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหรือไม่

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีน าเสนอมีศักยภาพท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา
จาก Business Model และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยค านึงถึงข้อก าหนด กฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆของ
ผลิตภัณฑ์ 

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีน าเสนอ มีแผนด าเนินงานโครงการท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าจะ
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 1 ปี    
หลังลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ

พิจารณาความพร้อมและความมุง่มั่นของทีมวิจยัท่ีจะผลักดันให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีส าเร็จ รวมท้ังมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนได้

01 ด้านเทคโนโลยี

02 ด้านตลาด

03 ด้านบริหารจัดการ

04 ด้านบริหารจัดการ

05 ด้านความพร้อมและความมุ่งมั่น
ของทีมวิจัยและผู้ประกอบการ
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ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนพร้อมเอกสารประกอบโครงการผ่าน
มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ เพื่อน าส่ง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. แจ้งผลการคัดเลือก จัดท าขอบเขตการด าเนนิโครงการ และประสานงานกับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจัยของรัฐ เพื่อลงนามในสัญญารับด าเนินโครงการ และสามารถเริ่มด าเนินการได้
ทันที

ผู้ประกอบการน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ขอรับทุน
สนับสนุนจากโครงการเร่งการน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ด่วน!!
ก าหนดวันปิดการรับข้อเสนอ
โครงการ ปีงบประมาณ 2564

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
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กรรมสิทธ์ิและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
• “ผู้สนับสนุนทุน” ไม่ขอถือสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง

ปัญญาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

• ทรัพย์สินทางปัญญาใดที่มีมาก่อนการด าเนินโครงการสนับสนุนทุน
นี้และน ามาใช้ในโครงการย่อมเป็นของเจ้าของเดิม

• ให้ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนตกแก่ "ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” เว้นแต่ตก
ลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนยื่นขอรับการสนับสนุน

• “มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ” และ “ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ” มีหน้าที่ต้องร่วมกันจัดท าและส่งมอบรายงาน
ผลงานวิจัยต่อผู้สนับสนุนทุน หรือ หน่วยงานที่ผู้สนับสนุนทุน
ก าหนด 

• หากเกิดต้นแบบผลงานจากการด าเนินโครงการ ให้ถือว่าเป็น
ต้นแบบส าหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาห้ามน าไปจ าหน่ายหรือใช้
ในเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ “ผู้สนับสนุนทุน” หมายถึง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• “มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ” มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ 
“ผู้ประกอบการที่ เ ข้าร่วมโครงการ” ในการน าผลงานวิจัย
ออกสู่เชิงพาณิชย์

• “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” ไม่ต้องแบ่งรายได้จากการน า
ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์แก่ “ผู้สนับสนุนทุน” แต่ต้องจัดสรร
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ

• หากมีความจ าเป็นอันเนื่องมาจาก
ก) “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” มิได้น าผลงานวิจัยนั้น ไป

ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร
ข) เพื่อเยียวยาความเสียหายด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัย หรือ
ค) เ พื่ อ ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล้ ว “ผู้ ส นั บ ส นุ น ทุ น ” 

ส า ม า ร ถ เ ข้ า แ ท ร ก แ ซ ง ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น          
ผลงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนได้ โดยมีค่าตอบแทนอันสมควร
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การรายงานและติดตามผล
ในระหว่างด าเ นินโครงการ ผู้ประกอบการท่ีน า
ผลง านวิ จั ย ม า ต่อยอด ร่ว ม กั บม หาวิ ทย า ลั ย
หรือสถาบันวิจัยของรัฐท่ีเข้าร่วมโครงการ จะน าเสนอ
ข้อมูลเพ่ือรายงานผล ดังน้ี

เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้ประกอบการที่น าผลงานวิจัยมา
ต่อยอดร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐที่
เข้าร่วมโครงการ มีหน้าที่รายงานผลเกี่ยวกับรายได้
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ, มูลค่า
การจ้างงาน, การลงทุนเพิ่มเติม และ/หรืออื่นๆ ที่สืบ
เนื่องจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในโครงการที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 5 ปี ให้แก่ผู้สนับสนุนทุนทราบ 
เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลนี้ไปใช้วางแผนการ
ด าเนินนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศต่อไป 

ผู้ให้การสนับสนุนพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าเยี่ยมชมโครงการเพ่ือติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ (online/offline)

1 .  รายงานสถานะ ค่าใช้ จ่ ายการด าเ นินโครงการ
ทุก 3 เดือน หรือตามก าหนดเวลาท่ีผู้ให้การสนับสนุนทุน
จะก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมภายหลัง
2. รายงานความก้าวหน้า 50% เพ่ือใช้ประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุนงวดท่ี 2
3. รายงานฉบับสมบูรณ์ สรุปผลการด าเนินโครงการ
พร้อมรายละเอียดท่ีสอดคล้องตามวัตถุประสงค์, แผนการ
ด าเนินงาน, และขอบเขตการด าเนินโครงการ เพ่ือใช้
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงวดท่ี 3
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มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยเจ้าของผลงานวิจัย สามารถยื่นข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณา 
(เอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ) 
1. ข้อเสนอโครงการเป็น Word file ลงนามจาก หัวหน้าโครงการ และ ผู้มีอ านาจลงนามของเอกชน
2. หนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการ (ลงนามโดยอธิการบด/ีผู้บริหาร หรือผู้ไดร้ับมอบอ านาจของมหาวิทยาลัย/สถาบนัวิจัยของรฐั)
3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็น Excel file (ตามแบบฟอร์ม)
4. ประวัตินิติบุคคลทีเ่ข้าร่วมโครงการ หรือ CV ของบุคลากรส าคัญของเอกชน
5. CV ของหัวหน้าโครงการ และ นักวิจัยในโครงการ 
6. หนังสือขออนุญาตการใช้สิทธิ (หากมี) 
7. CV ของที่ปรึกษาทางด้านธรุกิจ/ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด (หากมี)

หมายเหตุ :
1) มูลค่าทั้งโครงการ 100% จะได้รับเงินสนบัสนนุจากส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) ไม่เกิน 75%

และไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ 0.8 ล้านบาทตามประเภทของเทคโนโลย ีทั้งนี้ เอกชนต้องมีส่วนร่วมออกในรปูของเงนิงบประมาณ
(in-cash/In-kind matching) ไม่น้อยกว่า 25% ในโครงการดว้ย 

2) โครงการที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุ สามารถเริ่มด าเนินโครงการไดห้ลังไดร้ับอนมุัต ิและ ต้องสามารถด าเนินโครงการ รวมทั้งใช้งบสนับสนนุ 
พร้อมส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณไ์ด้ภายใน 9 เดือน หลังจาก สวทช. หลังลงนามในสัญญารับทนุสนบัสนนุโครงการ

3) โครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน ต้องมีเอกสารการถ่ายทอดสิทธิ์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหน่วย
งานวิจัยของรัฐ เพื่อใช้ไปต่อยอดในโครงการ
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ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.)
ฝ่ายบริการทางการเงนิเพือ่นวัตกรรม งานสนบัสนนุการวจิัย พัฒนาและวศิวกรรมภาคเอกชน(TEI)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารส านักงานกลาง ถนนพหลโยธิน
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี12120

การย่ืนข้อเสนอโครงการ 
โปรดท าหนงัสือน าส่งข้อเสนอโครงการ (ลงนามโดยอธิการบด/ีผูบ้ริหาร หรือผู้ไดร้ับมอบอ านาจของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ)

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
ส่งเอกสารมาที่

โปรดส่งไปรษณีย์ถึง สวทช. ภายในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.
หากส่งช้ากว่าเวลาข้างต้น ถือว่าข้อเสนอโครงการของท่านส่งไม่ทันตามก าหนด

ผู้ประสานงาน : คุณภรณ์ทิพย์ อาจธนู  โทร. 02 564 7000 ต่อ 71386
คุณทศพล อึงคทรัพย์ โทร. 02 564 7000 ต่อ 71389
E-mail : rgf@nstda.or.th

mailto:rgf@nstda.or.th
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ติดต่อสอบถาม

• คุณภรณ์ทิพย์ โทร 02 564 7000 ต่อ 71386
• คุณทศพล     โทร 02 564 7000 ต่อ 71389
• คุณชนรรถ    โทร 02 564 7000 ต่อ 71687

Email : rgf@nstda.or.th

https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-
fund-2021/


