
บริการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย 

โดย  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  
      ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. 
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สวทช. กับการสร้างผลกระทบและความยั่งยืน 

สร้างผลกระทบและความยั่งยืนทางด้านอาหาร การเกษตรและพลังงาน ด้วย ว และ ท 
กลไกการส่งมอบเพื่อการใช้ประโยชน ์
.. ความเป็นเลิศในการวิจัยและการบริหารจัดการผลงานที่มีประสิทธิภาพ .. 
.. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระยะที่สอง .. 
.. บุคลากรวิจัยและวัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้า .. 
.. การจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ .. 2 



พันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ 

พัฒนาก าลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม 
ของประเทศ 
(HRD) 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่จ าเป็น  
(S&T INFRA) 

การถ่ายทอด 
เทคโนโลยีไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ 
(TT) 

สร้างเสริม 
การวิจัย พัฒนา 
ออกแบบ และ 
วิศวกรรม (RDDE) 
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ทรัพยากร : บุคลากร สวทช. 2,695 คน 

ที่มา: ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล สวทช. (ข้อมูล ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) 

68.50% 8.50% 23.01% 
Researcher 
(นักวิจัย นักวิชาการ 1,846 คน) 

Management 
(บริหาร 229 คน) 

Operation 
(สนับสนุน 620 คน) 

20.33% 44.08% 35.58% 
Ph.D. 
(ปริญญาเอก 548 คน) 

Master 
(ปริญญาโท 1,188 คน) 

Bachelor & Under 
(ปริญญาตรี และอื่นๆ 959 คน) 

กลุ่มต าแหน่งงาน 

วุฒิการศึกษา 
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การด าเนินงานด้าน ว และ ท ต่อภาคอุตสาหกรรม 
คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้า 
 
 
 

โปรแกรมวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมเทคโนโลย ี
cross-cutting 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยีฐาน 

1. ข้าว 
2. มันส าปะหลัง 
3. ยาง 
4. เมล็ดพันธุ์ 
5. การผลิตสัตว์     

และสุขภาพสัตว์ 
6. พืชเพื่ออนาคต 
7. นวัตกรรมอาหาร  

1. สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
2. ประสิทธิภาพ

ทรัพยากรและ
พลังงาน 

3. พลังงานหมุนเวียน   
และเทคโนโลยี   
พลังงานใหม ่
 

1. เทคโนโลยีเพ่ือ  
พัฒนา ชุมชน ชนบท 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 

1. อุตสาหกรรม 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

2. อุตสาหกรรม
เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ือง          
ท าความเย็น 

3. อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วน 

1. โรคติดเชื้ออุบัติใหม่      
อุบัติซ้ า 

2. การแพทย์ระดับพันธุกรรม 
3. วัสดุอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีส าหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ 

4. การเสริมระบบปฏิบัติการ  
ใน รพ. และการวิจัยพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 

วิจัยนวัตกรรมการบริการ (service research & innovation) 

วัสดุเฉพาะทาง (functional materials) 
วิศวกรรมดิจิทัล (digital engineering) 

เซนเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะ (sensor and intelligent system) 

Electronics and Soft Materials Nanotechnology Biotechnology 

เกษตรและอาหาร พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ และการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิต 
และ บริการ 

ทรัพยากร ชุมชนและ 
ผู้ด้อยโอกาส 
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บริการสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ด้านเทคโนโลยี 
• ข้อมูลและการเสาะหาเทคโนโลยี 
• การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยี 
• การวิเคราะห์และทดสอบ 
• การรับจ้างและร่วมวิจัย ฯลฯ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
• อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
• เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
• ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ด้านการเงินและมาตรการภาษี 
• รับรองงาน RDI 
   ยกเว้นภาษี 300 % 
• เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
• เงินร่วมลงทุน 
• กองทุนเพื่อพัฒนา STI 

ด้านก าลังคน 
• การฝึกอบรม 
• ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
• การเสาะหานักวิจัย  
• การแลกเปลี่ยนคน 

Sustainable Growth 

R & D Intensive 

Technology Intensive 

Skill Intensive 

Labor Intensive 

ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 
• การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
   ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
• อุดหนุนค่าที่ปรึกษา 50% 
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กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

1) หักค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เป็น 3 เท่า 
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“มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่าย                  
ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม” 

 

มติการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา 

 

 และ 
 

มติการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.58 ที่ผ่านมา 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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100% 100% 

         + 100% 

Pre-Approval Pre-Approval 

มิติใหม่สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรม 

+ 

         + 100% 

        + 100% 

ปีภาษี 2539 – 2557 ปีภาษี 2558 – 2562 
ก าหนดเพดานค่าใชจ้่ายสูงสดุ  

Self-Declaration 
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กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีระบบ Self-Declaration 

12 



1. บริษัทท าวิจัยฯ ด้วยตนเอง หรือ ร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย        
ในประเทศ 

2. บริษัทเคยได้รับการรับรองโครงการวิจัยฯ จาก สวทช. แล้ว 
3. บริษัทต้องได้รับการตรวจประเมินระบบ (System Audit) และ                                

ขึ้นทะเบียนโดย สวทช.  
4. บริษัทสามารถยื่นข้อมูลโครงการวิจัยฯ มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท                     

พร้อมกับการยื่นแบบ ภงด.50 
 

         หมายเหต ุหากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะต้องผ่านระบบ Pre-Approval โดย สวทช.    
                     ก่อนใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
ที่จะสามารถยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีระบบ Self-Declaration 
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เปลี่ยนกระบวนการรับรองโครงการเป็นแบบ Self-Declared  



กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

3) เงินบริจาคเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  
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ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริจาคเข้ากองทุน
เพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 2 เท่า เบื้องต้น  

จ านวน 4 กองทุน 

กองทุน 
เพือ่การพฒันา 

ระบบมาตรวทิยา  

กองทุน 
สนับสนุน 
การวิจัย  

กองทุนเพ่ือพัฒนา
ระบบสาธารณสุข 

กองทุน 
เพือ่การพฒันา 
วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี 

มาตรการทางภาษีส าหรับเงินบริจาคเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  
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กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

4) บัญชีสินค้านวัตกรรมไทย 
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โดยก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
• หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรมที่

อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยใช้วิธีกรณีพิเศษ 
• ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือ

บริการ ซึ่งมีรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อหรือ
จัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยตามบัญชีดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 

การสร้างตลาดสินค้านวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ  

1. จัดท าบัญชีนวัตกรรมไทย 

2. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
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“นวัตกรรมไทย” หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา 
หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือบริการเดิม 

ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  
โดยคนไทยมีส่วนร่วมซ่ึงอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้  

ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงาน 
ที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง 

อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จ าเป็นว่าต้องพัฒนาขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด อาจซื้อหรือน าเข้า
บางส่วนมาจากต่างประเทศก็ได้ 19 



รวบรวมความต้องการของภาครัฐ และก าหนดเป็นโจทย์ 
ที่ต้องด าเนินการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม  

ซึ่งรายการดังกล่าวสอดคล้อง 
กับความต้องการของภาครัฐ  
และความสามารถในการวิจัย  

รวมทั้งความพร้อมในการผลิตของประเทศ  

รายการสินค้าหรือบริการตามความต้องการของภาครัฐ 

11 
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แนวทางการด าเนินงานเบื้องต้น 

21 
โดยใชว้ิธกีรณพีิเศษตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุ 



ผู้ประกอบการ (รัฐ/เอกชน) เตรียมความพร้อม
ด้านการผลิต จ าหน่าย และบริการหลังการขาย 

กรอกค าขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  
(รอสอบทาน) 

ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ด้วยงบประมาณ 
๑๐-๓๐% ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

ผ่านการพิจารณา 

ระบบการขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย 
ก. กรณีผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้และผ่านการทดสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

กระทรวงวิทย์ โดย 
สวทช. ตรวจสอบ  

พิจารณาขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

 

เป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี 

แจ้งผู้ขอขึ้นทะเบียนให้
ปรับปรุงสินค้า/บริการ 

คุณลักษณะของผลงานที่จะขอขึ้นทะเบียน 
• เป็นนวัตกรรมไทยหรือคนไทยมีส่วนร่วม 
• มีความพร้อมในการผลิต จ าหน่าย และบริการ
หลังการขยาย 
• ผลงานนวัตกรรมผ่านการทดสอบมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องแล้ว 
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กรอกค าขอข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย  
(รอสอบทาน) 

ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 
ด้วยงบประมาณ ๑๐-๓๐% ตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสด ุ(อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

ผ่านการพิจารณา 

ผู้วิจัย (รัฐ/เอกชน) ผลิตผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ระบบการขึ้นทะเบียน บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย 
ข. กรณีผลงานวิจัยและพฒันาที่อยู่ในขัน้เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตเชิงพาณชิย์ 

ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการ (รัฐ/เอกชน) เตรียมความ
พร้อมด้านการผลิต จ าหน่าย และบริการหลัง

การขาย 

ด าเนินการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อพร้อมเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย 

หน่วยงานรัฐท่ีสนับสนุนการวิจัย 
กรอกค าขอข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนผ่านโครงการส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดการทดลองผลิต 
หรือเข้าสู่กระบวนการทดสอบ/รับรอง
มาตรฐาน 

 
กระทรวงวิทย์ โดย 

สวทช. ตรวจสอบ  
พิจารณาขึ้นทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 

 

เป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี 

แจ้งผู้ขอขึ้น 
ทะเบียนให้ 
ปรับปรุง 

สินค้า/บริการ 
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หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย (๑) 
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาระบบนวัตกรรมกของประเทศ เมื่อวันที่ 11 พค. ๒๕๕๘) 

๑. สินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยที่ขอขึ้นทะเบียน ต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา

อย่างมีนัยส าคัญ โดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย 

๒. ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ หรือ

เป็นนิติบุคคลภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิต จ าหน่าย  หรือรับผลิต ซึ่งต้องมี

ความพร้อมในการผลิต จ าหน่าย และบริการหลังการขาย 
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๓. สินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยที่ขอขึ้นทะเบียน ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของ
สินค้าหรือบริการนั้นๆ (ถ้าม)ี 

๔. สินค้าหรือบริการนวัตกรรมจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า
หรือบริการ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๕. สินค้าหรือบริการนวัตกรรมที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ ๑. – ๔. จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม
ไทย เป็นเวลาไม่เกิน ๘ ปี โดยผู้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อ และผู้ว่า
จ้าง ในสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยนั้นๆ ทั้งนี้ หากสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไม่มี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีปัญหาในการใช้งานนวัตกรรม
ดังกล่าวจะถูกถอดถอนจากบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย (๒) 
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กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

5) การขยายผลโครงการ ITAP 
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High growth & High impact 
 สภาหอการค้า 

สถาบัน อัญมณี 

อื่นๆ 

มหิดล 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กระทรวงและหน่วยงานสนับสนุน 
SME อื่นๆ 

สวทช. สทน. วศ. 
สซ. 

สสนก. วว. 
สทอภ. 

สนช. 

มว. 

ศลช. 

ปส. 
สดร. 

สป. 
อพ. 

สวทน. 

มก. มก. จฬ. มจธ. มอ. 
มช. 

มรภ. 

มข. 

มทส. 
มจพ. 

มจล. 

มอบ. 
มมส. 

มทร. มวล. 

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานพันธมิตรร่วมด าเนินงาน 

ที่ปรึกษาเทคโนโลยี หรือ ITA  
 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
 สรรหาผู้เช่ียวชาญที่เหมาะสมกับความต้องการของ SME 
 ช่วยเหลือ SME ในการท าแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีระยะกลาง และระยะ
ยาว 

ITA ๔๗ คน 

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• มหาวิทยาลัยศิลปากร 
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
• สถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน 
• สวทช. ภาคเหนือ 

 

กรมส่งเสริมอุต
ฯ 

สถาบัน
อาหาร 

สถาบันยาน
ยนต์ 

สถาบันสิ่ง
ทอ 

สถาบัน
ไฟฟ้า 

สถาบัน
เหล็ก 

สถาบัน รับรอง
ISO 

มธ. 

มหาวิทยาลัย 

ทก. 
นร. 

กก. 
กษ. 

ทก. 

พน. 
พณ. มท. 

ศธ. สธ. 
อก. 

สภาอุตฯ สสว. 



กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

6) MSTQ 

28 



 ปัญหาและสภาพของปัญหา 
ผู้ประกอบการหาหน่วยทดสอบในประเทศเพ่ือทดสอบ

มาตรฐานต่างๆ ไม่ได้ 

ต้นทุนสูง ระยะเวลาในการทดสอบนาน 

 ขาดฐานข้อมูลหน่วยทดสอบ 
 มาตรฐานข้อมูลไม่สอดคล้องกัน เข้าถึงไม่สะดวก 
 ขาดการพัฒนาความสามาถของหน่วยทดสอบเพื่อรองรับมาตรฐานต่างๆ 

 แนวทางแก้ไข 

การจัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมของประเทศ (MSTQ) 

รวบรวมข้อมูลหน่วยทดสอบที่ได้รับการ
ยอมรับ และจัดท าฐานข้อมูลและระบบ
สืบค้น 
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาความสามารถของ 
หน่วยทดสอบในประเทศให้รองรับ
มาตรฐานทั้งภาคบังคับและสมัครใจได้
ครบทุกรายการทดสอบ และพัฒนา
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้การยอมรับระดับสากล
และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
มาตรฐานในอนาคต 

 

 

 แนวทางการปฏิบัติ 

Phase III 
พัฒนาหน่วยทดสอบให้ผลการทดสอบได้รับ 

การยอมรับระดับสากลและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
มาตรฐานในอนาคต 

Phase I 
มาตรฐานบังคับ 

1. รวบรวมข้อมูลของหน่วย
ทดสอบในประเทศที่ได้รับการ

ยอมรับ 

2. จัดท าฐานข้อมูล
และ 

ระบบการสืบค้น 

3. วิเคราะห์สถานภาพของ 
หน่วยทดสอบและวางแผนการพัฒนา

หน่วยทดสอบ 

4. พัฒนาความสามารถ 
ของหน่วยทดสอบให้เป็น One 

Stop Service ส าหรับ 
แต่ละอุตสาหกรรม 

Phase II  
มาตรฐานสมัครใจ 
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กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

7) ร่าง พรบ.ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี 



หลักการและเหตุผล/ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

1) เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพน้จาก กับดักรายได้ปานกลาง 

2) ยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้เป็น อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

3) ผลงานวิจัยด้าน วทน. ที่เกิดจากการให้ทุนของภาครัฐ ไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์เท่าที่ควร ท าให้การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ 
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หลักการและเหตุผล /ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย (ต่อ) 

4) การน าผลงานวิจัยไปลงทุนต่อยอดมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะอาจยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ทันที จ าเป็นต้องใช้เงนิลงทนุอีกจ านวนหนึ่งเพือ่พิสูจน์ความเป็นไปได้และขยาย
ขนาดเพื่อผลิตขายจรงิ จึงไมส่ามารถ ก้าวข้าม “หุบเหวมรณะ” 

5) จึง เห็นควรมีมาตราการส่งเสริม ให้สถาบันวิจัยของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน น าผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปจัดตั้งและพัฒนาเป็นธุรกิจเทคโนโลยี พร้อมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนโดยการให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ 
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แนวคิดและสาระส าคัญของร่าง พรบ. ส่งเสริม 
การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี พ.ศ. .... 

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการ น าผลงานวิจัยด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดย
ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

2. ใช้กลไกการจัดตั้งกองทุนแยกออกมาเป็นอีกนิติบุคคลหนึ่ง  เพื่อให้สถาบันวิจัยของรฐั/
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นผู้ก่อต้ังกองทุน มีการด าเนินงานและบรหิารจัดการการลงทนุที่
ชัดเจน และเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้กองทุนดังกลา่ว สามารถมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ที่มาจากการขอรับเงินบริจาค หรือ
ของบประมาณจาก ครม.เพิ่มเติมมาใช้ในการลงทนุได้ 
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แนวคิดและสาระส าคัญของร่าง พรบ. ส่งเสริม 
การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี พ.ศ. .... (ต่อ) 

4. ก าหนดให้กองทุน น าเงินไปร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อช่วยแบ่งรับความเสีย่งของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการน าผลงานวิจัยด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ 

5. มีการ ก าหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ ทั้งในส่วนของผู้ก่อตั้ง กองทุน ผู้ร่วมลงทุน 
และธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

6. ให้กองทุน มีระบบการก ากับดูแลที่ดี โดยก าหนดบทบาทให้ กท.วท. เป็นผู้ดูแล เช่น การ
ขึ้นทะเบียนผู้ก่อตั้งกองทุน การตรวจสอบรับรองธุรกิจเทคโนโลยีที่กองทนุจะไปร่วมทุน และ
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนอย่างสม่ าเสมอ 
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หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ 

สถาบันวิจัยของรัฐ/ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

แนวคิดและสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีฯ (ต่อ) 

Technology  
Start-up  Company  

Technology  
Start-up Company  

ธุรกิจเทคโนโลยี 

ผู้ประกอบการ/ 
นักวิจัย 

VCF/Angel/ 
รัฐวิสาหกิจ 

ต้องลงทุนเริ่มต้น 
> 20%            

ลักษณะของกองทุน     
- เป็นนิติบุคคล  
- ไม่อยู่ภายใต้ กม.การบริหารทุนหมนุเวียน 
- ไม่ต้องเสียภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล 
- บันทึกผลขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายได้ 

กองทุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้าน 
วทน. สู่เชิงพาณิชย์ คณะกรรมการ          

กองทุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้าน 
วทน. สู่เชิงพาณิชย์ คณะกรรมการ          

กองทุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้าน 
วทน. สู่เชิงพาณิชย์  

คณะกรรมการกองทุนฯ          

แหล่งเงิน 
- เงินลงทุน/ทรัพย์สินจากผู้ก่อตั้งกองทุน 
- เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
- เงินบริจาค (ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับผู้มีค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจัยและพัฒนา) 

 สิทธิประโยชน์ 
- ผู้ร่วมลงทุน ยกเว้นภาษี Cap. 

gain และปันผล  
  10 ปีนับจากธุรกิจมีรายได้  
  (ต้องถือหุ้น > 3 ปี) 
- กรณีรัฐวิสาหกิจถือเป็นเงินท่ีจัดสรร

จากก าไรเพื่อ R&D สิทธิประโยชน์ 
ธุรกิจเทคโนโลยี ได้รับยกเว้น Corp. Tax ตลอด
ระยะเวลาที่กองทุนร่วมทุน แต่ไม่เกิน 10 ปี นับจาก
วันที่ธุรกิจมีรายได้ 

วัตถุประสงค์การลงทุน 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยด้าน 
วทน. ไปเป็นธุรกิจ โดยน าเงินไปร่วมลงทุนในธุรกิจ
เทคโนโลยี 

จัดตัง้ 
กระทรวงวิทย ์

ขึน้ทะเบียน 

ตรวจสอบรับรอง
และก ำกับดูแล 

เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ 
กองทุนฯ ร่วมทุนอย่างน้อย 5 ปี โดยคงสัดส่วน > 10% (กรณีเพิ่มทุน) 
และธุรกิจเทคโนโลยีได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภายใต้ กท.วท. 
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กลไกการท างาน 
ที่จะขยายเพิ่มเติม 

8) โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับ สอท. 
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โครงการขับเคลือ่นผลงานวิจัย 
สู่เชิงพาณชิย์ 

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
ภาคเอกชน 

• เพื่อส่ง เสริมให้ เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดใน
ภาคเอกชน 

คุณสมบัติของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 บริษัทฯ ของคนไทย/จดทะเบียนในประเทศไทย/คนไทยถือหุ้น
อย่างน้อย 51% 

 มีศักยภาพ ความพร้อม ความเข้าใจ และบุคลากรที่พร้อมรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ  
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โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัย 
สู่เชิงพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 30,000 บาท ช าระเมื่อลงนามในสัญญา 

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยี 
กรณมีีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์ บริษัทที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจะช าระค่าตอบแทนการ   
ใช้สิทธิ (Royalty fee) ให้ สวทช. ในอัตรา 2% ของยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ช าระปีละ 1 ครั้ง โดยสามารถน าค่าธรรมเนียมการเข้า
ร่วมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินกิจกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเดินทาง       
ค่าวัสดุ สารเคมี ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง 
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Call Center 

mkt@nstda.or.th E- mail 

www.nstda.or.th 
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ขอบคุณครับ 
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จัดท า 
รายงานสรุป
ผลการวิจัย 



วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชีรายการสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย 

๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิในการน าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

๒. เพื่อส่งเสรมิผลงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณชิย์ และมี

มาตรฐานเทียบเคยีงทีเ่ชื่อถือได้ 

๓. เพื่อทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศ 
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การจัดแบ่งประเภทของบัญชีรายการสนิค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย 
(ตัวเอียง คือ สาขาของ สสว.) 

ก่อสร้าง 

(ก่อสร้าง)  

การเกษตร 

(เกษตรกรรม) 

การแพทย ์

(สุขภาพ) 

การศึกษา 

(การศึกษา) 

โฆษณาและเผยแพร่ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ส านักงาน 

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม 
(ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) 

ส ารวจ 

วิทยาศาสตร์ โรงงาน 
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ยานยนต์และชิ้นส่วน) 

(การขนส่งและโลจิสติกส์) 
งานบ้านงานครัว 

ครุภัณฑ์อื่นๆ 
(อาหารและเครื่องดื่ม)  
(พลังงาน) (ท่องเที่ยว) 

ยุทโธปกรณ์ 

และความมั่นคง 
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
Industrial Technology Assistance Program (iTAP) 
 

iTAP เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs  
อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 
• วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค 
• ให้ค าปรึกษาเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศ  
• สนับสนุนด้านการเงินบางสว่นในการพัฒนาเทคโนโลยี 
• จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ  
• เสาะหาเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สวทช. มจธ. 
ม.สุรนารี 

สวทช. เครือข่าย
ภาคเหนือ 

ม.วลัยลักษณ์ 
ม.สงขลาฯ 

ม.ขอนแก่น 

สถาบันไทย-เยอรมัน 

ม.มหาสารคาม 
ม.อุบลฯ 

ม.ศิลปากร 

เครือข่ายที่มีในปัจจุบัน 
ส านักงานใหญ่ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี 50 คน 

ณ. 10 มีนาคม 2558 
เครือข่าย iTAP 10 แห่งทั่วประเทศ 
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