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หลกัเกณฑ์เงื�อนไขในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี�ยตํ�า 
โดย 

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
 

 
1. ความเป็นมา 

ปัญหาหนึ	 งที	เป็นสาเหตุให้การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศเจริญรุดหน้าไปไม่รวดเร็วเท่าที	ควร  คือ
การขาดการคน้ควา้วิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยหน่วยงานเอกชนในภาคอุตสาหกรรมเอง  
โดยเฉพาะเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางยงัขาดศกัยภาพในดา้นการวจิยั พฒันา และวิศวกรรมดงักล่าว เป็นผลให้
ธุรกิจการผลิตของเอกชนมีขอ้จาํกดัในดา้นความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และการเพิ	มผลผลิต 
รวมทั4งในการนาํผลการคน้ควา้วิจยั พฒันา และวิศวกรรมที	คน้พบและ/หรือพฒันาขึ4นโดยหน่วยงาน/องคก์รอื	นไป
ใชป้ระโยชน์ในธุรกิจการผลิตของตนอนัเป็นขอ้จาํกดัโอกาสในการแข่งขนัเพื	อความอยูร่อด ปัญหาอื	นๆ ที	สําคญั 
และเป็นมูลเหตุที	ท ําให้ภาคเอกชนไม่สนใจในงานวิจัยและพัฒนาเท่าที	ควร อันเป็นข้อจาํกัดต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตของเอกชน ไดแ้ก่ การขาดสิ	งจูงใจในการลงทุน เพราะงานวิจยัและพฒันามีการลงทุนสูง  แต่
ใหผ้ลตอบแทนตํ	า หรือเห็นผลชา้ และการขาดแคลนเครื	องมืออุปกรณ์ทนัสมยัเพื	อใชด้าํเนินการคน้ควา้และพฒันางาน
ดา้นวิศวกรรม หรือเครื	องมืออุปกรณ์ดงักล่าวมีราคาแพง  เป็นปัญหาต่อการจดัซื4อจดัหาโดยเอกชนรวมทั4งการขาด
แคลนเงินลงทุนวิจยั ฯลฯ  อันรวมเป็นข้อจาํกดัต่อการพัฒนางานวิจยั พัฒนา และวิศวกรรม และการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศโดยส่วนรวม 

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงไดจ้ดัทาํโครงการสนบัสนุนทางการเงิน
เพื	อการวจิยั พฒันา และวศิวกรรมของภาคเอกชนนี4 ขึ4น เป็นกิจกรรมหลกัหนึ	งของสํานกังานฯ เพื	อดาํเนินการกระตุน้
ให้เกิดการพฒันาความกา้วหนา้ และการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยภาคเอกชน เป็นไปอยา่งกวา้งขวางมาก
ขึ4น  การสนบัสนุนทางการเงินแก่ภาคเอกชนในรูปแบบเงินกูด้อกเบี4ยตํ	ามีหลกัเกณฑ์เงื	อนไข และวงเงินสนบัสนุน
ดงัจะกล่าวรายละเอียดในเอกสารนี4  

 
2.   วตัถุประสงค์ 

เพื	อให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี4 ยตํ	าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  เพื	อลงทุนพัฒนาขีด
ความสามารถในการทาํการวิจยั พฒันา และวศิวกรรมขึ4นภายในองคก์รของเอกชนเอง สาํหรับโครงการใดโครงการ
หนึ	 งโดยเฉพาะ  และ/หรือ เพื	อใช้ประโยชน์จากผลการค้นควา้วิจยั หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ	 งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ในการทาํโครงการเหล่านั4น เพื	อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากขึ4นต่อไป 
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3.   หลกัเกณฑ์การพจิารณา 

ความช่วยเหลือทางการเงินจะใหแ้ก่ภาคเอกชนเพื	อสนบัสนุนการดาํเนินงานตามโครงการวิจยัพฒันา และวศิวกรรม
ที	มีลกัษณะการดาํเนินงานอยา่งใดอยา่งหนึ	งหรือหลายๆ อยา่งร่วมกนัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี4  

3.1 (1)  โครงการที	 เสนอมุ่งเน้นความพยายามในการพัฒนาการผลิตสินค้าใหม่ หรือพัฒนา
ขบวนการผลิตใหม่ หรือพฒันาการผลิตสินคา้ หรือขบวนการผลิตที	ปรับปรุงใหมแ่ตกต่างไปจากเดิมเพื	อลดตน้ทุน
เพิ	มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดมลภาวะและประหยดัพลงังาน  ซึ	 งความพยายามนั4นเกี	ยวเนื	องกบัการพฒันาหรือ
การใช้ประโยชน์จากความสามารถในดา้นการวิจยั พฒันาและวิศวกรรมที	พฒันาขึ4นในหน่วยงานของเอกชนหรือ
สถาบนัวจิยัของทางราชการเอง 

หรือ 

(2) โครงการที	เสนอเกี	ยวกบัการจดัสร้างหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และ/หรือ การจดัซื4อเครื	องมือวสัดุอุปกรณ์ และการฝึกอบรมพนกังานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ4น
เพื	อการทดลอง ทดสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ หรือขบวนการผลิตต่างๆ ที	จะช่วยนาํไปสู่การลดตน้ทุนและ
เพิ	มประสิทธิภาพ การปรับปรุงผลิตภณัฑ ์หรือกรรมวธีิการผลิตใหเ้หมาะสมมากขึ4นต่อไป 

หรือ 

(3) โครงการที	เสนอเกี	ยวกบัความพยายามอย่างเป็นระบบของธุรกิจเอกชนที	จะพิจารณา
ประเมินทางเลือกในดา้นเทคโนโลยสีําหรับการลงทุนที	ใหญ่และสําคญั เพื	อให้บรรลุถึงขอ้สรุปที	เหมาะสม ในการ
ตดัสินใจวา่จะซื4อ จะเช่า หรือจะพฒันาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ หรือเทคโนโลยีการผลิตบางส่วนขึ4นเอง โครงการ
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นโครงการที	ทาํไปเพื	อให้ไดข้อ้มูลความรู้ทางด้านเทคนิคสําหรับช่วยในการตดัสินใจต่างๆ  ที	
เกี	ยวกบัลกัษณะและแหล่งของเทคโนโลยี และเพื	อการสนบัสนุนการควบคุมการจดัการเทคโนโลยีของโครงการ
ลงทุนใหญ่ๆ รวมทั4งสนบัสนุนการเจรจาต่อรองซื4อเทคโนโลยใีหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แมว้า่โครงการที	จะทาํ
นี4อาจจะมิไดเ้ป็นไปเพื	อให้เกิดเทคโนโลยใีหม่ๆ  เป็นหลกั แต่ในบางกรณีกอ็าจช่วยให้สามารถพฒันางานออกแบบ
วศิวกรรมขึ4นเองเพื	อทดแทนการลงทุนบางอยา่ง ซึ	 งอาจจาํเป็นถา้หากไมมี่การทาํโครงการนี4 ขึ4นมา 

หรือ 

(4)   โครงการที	เสนอเกี	ยวกบัความพยายามอยา่งเป็นระบบของธุรกิจเอกชนที	จะให้ได้มาซึ	 ง
ความรู้และขอ้มูล ซึ	 งแฝงอยูใ่นอุปกรณ์การผลิตหรือกระบวนการผลิต โดยมีจุดมุง่หมายที	จะส่งเสริมและเร่งรัดการ
รับเทคโนโลยีเพื	อความกา้วหน้าของธุรกิจในท้ายที	สุด โครงการนี4 เป็นเสมือนโครงการสร้างความรู้ทางเทคนิค
ขึ4นมาใหม่อีกครั4 งหนึ	ง  แต่ความรู้ทางเทคนิคที	ไดน้ั4นจะตอ้ง "ใหม่" ภายใตส้ภาวะเฉพาะของการดาํเนินงานของผู ้
เสนอโครงการ ความรู้ที	จะไดจ้ากโครงการนี4จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก สวทช. วา่มีความสาํคญั 

หรือ 
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(5) โครงการที	เสนอเกี	ยวขอ้งกบัการจดัตั4งศูนย ์ หรือสถาบนัที	มีวตัถุประสงคเ์พื	อ 

(ก) ใหบ้ริการฝึกอบรมเพื	อพฒันาขีดความสามารถทางเทคนิคเฉพาะดา้นบุคลากรและ
ธุรกิจเอกชนไทยในการดาํเนินงานวิจยั พฒันาและวิศวกรรมหรือยกระดบัคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์

(ข) เป็นสถานที	บ่มเพาะธุรกิจเอกชนไทยที	 มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี
สมยัใหมใ่หมี้ขีดความสามารถในการพฒันาเชิงธุรกิจไดเ้ตม็ที	 

(ค) จัดการฝึกอบรมทางเทคนิคเพื	อตระเตรียมบุคลากรของธุรกิจเอกชนไทยให้
สามารถรับการถ่ายทอดความรู้และความชํานาญที	 เกี	ยวเนื	องกับเทคโนโลยี
สมยัใหม ่หรือเทคโนโลยกีา้วหนา้จากแหล่งเทคโนโลยีภายในและต่างประเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3.2 เป็นโครงการที	อยูใ่นสาขาใดสาขาหนึ	 งของสามสาขาหลกัที	มีอนัดบัความสําคญัสูงของ สวทช. 
ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีวสัดุ และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ โครงการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาอื	นๆ อาจไดรั้บการพิจารณา
สนบัสนุนเงินทุนได ้โดยความเห็นชอบของ สวทช. 

 

3.3 เป็นโครงการที	มีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ  
กล่าวคือ จะช่วยเพิ	มความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ช่วยเพิ	มการจา้งแรงงานช่วยเพิ	มมูลค่าการ
ส่งออก หรือลดมูลคา่การนาํเขา้ 

 

3.4 ในกรณีโครงการที	เสนอมีความเกี	ยวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่  หรือการผลิตสินคา้ประเภท
ทุน  ถา้หากประสบความสําเร็จแลว้ ผลลพัธ์ควรเป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ประเภททุนต่างๆ   ที	สามารถผลิตไดใ้น
เชิงพาณิชย ์ ทั4งนี4 โดยไดมี้การตรวจสอบปริมาณความตอ้งการของตลาดมาแลว้ 

3.5 โครงการที	เสนอในการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากบริการดา้นการปรึกษาทางเทคนิคในการ
ออกแบบโครงการที	เสนอ และสาระของโครงการเสนอการวจิยั พฒันา และวศิวกรรมในการแกปั้ญหา 

3.6 โครงการที	เสนอมีความร่วมมือในการวิจยักบัมหาวิทยาลยั สถาบนั หรือหน่วยงานวิจยัของทาง
ราชการ  ซึ	 งจะช่วยเพิ	มพูนขีดความสามารถในการทาํวจิยั พฒันา และวิศวกรรมของประเทศ โดยส่วนรวมใหสู้งขึ4น 
กล่าวคือ โครงการที	เสนอมีการใช้ประโยชน์ของขีดความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการวิจยั 
พฒันา และวิศวกรรมที	มีอยูแ่ลว้ในห้องปฏิบติัการของหน่วยงานรัฐบาล และวิศวกรรมภายในของธุรกิจเอกชนที	
เสนอโครงการเอง 
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3.7 งบประมาณของโครงการที	เสนอจะตอ้งแสดงอยา่งชดัเจนวา่ เอกชนที	ขอรับการสนบัสนุนพร้อม
และสามารถที	จะลงทุนอยา่งนอ้ย 25% ของทุนทั4งหมดของโครงการที	เสนอ (ในรูปของตวัเงินหรือ ไมใ่ช่ตวัเงิน) 

อนึ	 ง ขอ้เสนอโครงการของเอกชนรายใดรายหนึ	 งที	มีลกัษณะการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบั หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาทั4ง 7 ขอ้ ขา้งตน้มากเทา่ใด จะอยูใ่นขา่ยไดรั้บการพิจารณาลงทุนเป็นลาํดบัความสาํคญัสูงมากขึ4น 

 

4.   คุณสมบัติของเอกชน 

เอกชนผูเ้สนอโครงการที	อยูใ่นขา่ยไดรั้บการพิจารณาสนบัสนุนตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี4  คือ 

� เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น บริษทั ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่ม การผลิตต่างๆ 
ที	จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทั4งนี4   โดยมีส่วนของผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยที	สุดร้อยละ 51 เป็นของคนไทย 

� เป็นเอกชนที	อยูใ่นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที	มีประสบการณ์ที	เหมาะสม และมีขีดความสามารถทาง
การเงิน ทางเทคนิค และการจดัการที	จะนําผลที	ได้จากการค้นควา้วิจยัและพฒันาไปใช้หรือแสวง
ประโยชน์ในเชิงพาณิชยต่์อไป 

� ไม่เป็นผูต้อ้งโทษทั4งคดีแพ่งและอาญา หรืออยูใ่นระหวา่งการถูกฟ้อง หรือตอ้งคดีแพ่งหรืออาญา อนั
อาจมีผลต่อความสามารถใหก้ารดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามขอ้ผกูพนัโครงการ 

� เป็นธุรกิจเอกชนขนาดเล็กหรือขนาดกลางที	มีจาํนวนพนกังานเจา้หนา้ที	รวมกนัทั4งหมด ไมเ่กิน 200 คน 
ในบางกรณีอาจพิจารณาใหค้วามสนบัสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจเอกชนรายใหญ่ไดห้ากเป็นโครงการที	จะนาํ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม หรือ
นาํไปสู่การพฒันาทางเทคโนโลยแีก่เอกชนไทยขนาดเล็กต่อไป  และ 

� ไมเ่คยไดรั้บสนบัสนุนเงินทุนเพื	อการวจิยั พฒันาและวศิวกรรมจากสถาบนัอื	นๆ ในโครงการเดียวกนั 

 

5.   วงเงินและเงื�อนไขการสนับสนุน 
 5.1  วงเงิน 

วตัถุประสงค์ของเงินกูเ้พื	อให้เอกชนใช้ลงทุนในงานวิจยั พฒันา และวิศวกรรม  ที	สามารถนาํผลไปสู่เชิง
การคา้ รวมถึงการลงทุนจดัตั4งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการ และลักษณะงานอื	นๆ ตามที	กาํหนดไวใ้น
หลกัเกณฑ์ขอ้ 3 โดยให้กูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของค่าลงทุนทั4งโครงการ  และวงเงินกูข้องแต่ละโครงการจะตอ้ง
ไมเ่กิน 30 ลา้นบาท 
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 5.2   อตัราดอกเบี4ย 
              ผูกู้จ้ะตอ้งจ่ายดอกเบี4ยเงินกูใ้นอตัราต่อปี  โดยคิดจากสูตร ดงันี4  
 

                                อตัราดอกเบี4ย  =  อตัราดอกเบี4ยเงินฝากประจาํ 1 ปี + 2.25  % 
                                                                                2 

 

อนึ	ง เนื	องจากอตัราเงินฝากประจาํประเภท 1 ปี มีหลายอตัราตามวงเงินฝาก  จึงกาํหนดวา่อตัราดอกเบี4ยเงิน
ฝากประจาํประเภท 1 ปี หมายถึงดอกเบี4ยเงินฝากประจาํสูงสุดประเภท 1 ปี โดยให้พิจารณาตามวงเงินที	จะขอกูเ้ป็น
หลกั 

ในกรณีที	สถาบนัการเงินที	ร่วมโครงการไม่มี  "อตัราดอกเบี4ยเงินฝากประจาํต่อปี” ให้ใช ้“อตัราดอกเบี4 ยเงิน
ฝากประจาํต่อปี”  ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในการคาํนวณ อตัราดอกเบี4ยเงินกู ้

 

 5.3   ระยะเวลา 

สถาบนัการเงินที	ร่วมโครงการจะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดระยะเวลาให้กูที้	เหมาะสม  แต่ระยะเวลาผอ่นชาํระ
จะต้องไม่เกิน 7 ปี ทั4 งนี4 อาจมีระยะเวลาปลอดชําระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี นับตั4งแต่วนัที	ได้รับเงินกูง้วดแรก   โดย
ระยะเวลาดงักล่าว  สถาบนัการเงินอาจพิจารณากาํหนดจากพื4นฐานของความเหมาะสมและความจาํเป็นเป็นเกณฑ์
กาํหนด ระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้จะใหเ้ฉพาะเงินกูใ้นส่วนที	เป็นคา่ใชจ่้ายหมุนเวยีนขั4นตน้และทุนคงที	เทา่นั4น 

 
 5.4   สถาบนัการเงินที	เขา้ร่วมโครงการ 

จาํนวนสถาบันการเงินที	 เข้าร่วมโครงการ  รวมทั4 งสิ4น 8 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)   
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารเพื	อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย และ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)   
 

 5.5   ประเภทคา่ใชจ่้ายในขา่ยสนบัสนุน 

(1) เงินเดือนค่าจา้งนักวิจยั  ช่างเทคนิค พนักงาน เจา้หน้าที	วิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ  และ/ หรือ
นักวิชาการเฉพาะสาขาที	 เกี	ยวข้องประจาํโครงการ  ฯลฯ ที	จดัจ้างขึ4 นมาใหม่โดยเฉพาะเพื	อให้ปฏิบัติงานตาม
โครงการวิจยั พฒันาและวศิวกรรมที	เสนอ  เจา้หนา้ที	นกัวิจยัต่างๆ ที	กล่าวถึงดงักล่าวสามารถจดัจา้งได ้ รวมถึงทั4งผูที้	
มีคุณวฒิุความรู้ตํ	ากวา่ใหป้ฏิบติังานตรงตามสาขาวชิาการที	ไดรั้บการฝึกฝนมา  

 



6 
 

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื4 อจัดหาวสัดุและเครื	 องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที	ใช้เฉพาะการดําเนินงานตาม
โครงการที	ไม่ใช่เครื	องมืออุปกรณ์ดาํเนินงานเป็นประจาํปกติ แต่เป็นเครื	องมืออุปกรณ์ใหม่ที	เอกชนลงทุนจดัซื4อ
จดัหามาเป็นครั4 งแรก และจาํเป็นอยา่งยิ	งยวดต่อการดาํเนินงานของโครงการ เงินทุนที	ไดรั้บความช่วยเหลือดงักล่าว 
ไม่สามารถนาํไปใช้หักเป็นค่าเสื	อมราคาของเครื	องมืออุปกรณ์ที	เอกชนมีใช้อยูแ่ลว้ หรือนาํไปใช้จดัซื4อเครื	องมือ
อุปกรณ์ใหมเ่พื	อทดแทนของเดิมที	มีอยูแ่ลว้ 

(3) ค่าใช้จ่ายที	ใช้ในการจดัจ้างที	ปรึกษา หรือใช้บริการผูเ้ชี	ยวชาญเฉพาะด้านเพื	อดาํเนินการทาง
วชิาการต่างๆ ของโครงการ 

(4) คา่ใชจ่้ายที	ใชใ้นการจดัฝึกอบรมความรู้วิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที	เกี	ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานตามโครงการใหแ้ก่นกัวจิยั นกัวชิาการและพนกังานเจา้หนา้ที	ประจาํของโครงการ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารที	มีวตัถุประสงค์เพื	อสนบัสนุนกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลย ี
หรือกิจกรรมที	 เกี	 ยวกับการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของเอกชนตามโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรืออุทยานวทิยาศาสตร์ภาคใต ้

(6) ค่าใช้จ่ายอื	นๆ ที	 เกี	ยวข้องกับงานวิจยั อาทิเช่น ค่าจ้างหน่วยงานวิจัยดําเนินงานบางเรื	 อง  ค่าซื4 อ
เทคโนโลย ีและคา่จา้งงานวจิยัสนบัสนุนต่าง ๆ ฯลฯ 

ในกรณีโครงการที	เอกชนมิไดเ้ป็นผูด้าํเนินงานวิจยั พฒันาและวิศวกรรมเอง แต่มอบหมาย หรือวา่จา้งให้
นกัวิจยัหรือหน่วยงานวิจยัของมหาวิทยาลยั/สถาบนัหรือหน่วยราชการเป็นผูด้าํเนินการแทนบางส่วนหรือทั4งหมด 
(Contract Research) ประเภทค่าใชจ่้ายในขา่ยไดรั้บการสนบัสนุนเช่นเดียวกบัที	กาํหนดสําหรับโครงการวิจยั พฒันา 
และวศิวกรรมของหน่วยราชการ 

อนึ	 ง ในเอกสารขอ้เสนอโครงการให้แสดงรายการค่าใชจ่้ายต่างๆ จาํแนกในแต่ละปี และค่าใชจ่้ายรวมแต่
ละรายการทั4งโครงการและควรแยกแยะให้ชดัเจนดว้ยวา่รายการที	จะใชจ่้ายจากเงินช่วยเหลือของ สวทช. รายการใด
ใช้จ่ายจากเงินส่วนสมทบของเอกชน และรายการใดใช้จ่ายจากทั4งสองแหล่งรวมกนั และเป็นสัดส่วนเท่าไร ทั4งนี4  
โดยทั	วไป เอกชนควรลงทุนสมทบอยา่งตํ	าร้อยละ 25 ของคา่ใชจ่้ายทั4งโครงการ 

 
6.   แหล่งเงินทุน 

เงินกูจ้ะประกอบด้วยเงินทุนจากสองแหล่งรวมกนั  คือ เงินทุนที	รัฐบาลไทยจดัสรรให้  และเงินทุนจาก
สถาบนัการเงินที	เขา้ร่วมโครงการ  โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจดัสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกูท้ ั4งหมดต่อ
โครงการ   ผลประโยชน์ในรูปของดอกเบี4ยที	เกิดขึ4นจากการให้กูเ้งินตามโครงการนี4 จะตกเป็นของสถาบนัการเงินที	
เขา้ร่วมโครงการ  รัฐบาล หรือ  สวทช.  จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี4 ยจากการนี4 แต่อย่างใด และ สถาบนั
การเงินที	เขา้ร่วมโครงการจะเป็นผูค้ ํ4 าประกนัการจ่ายเงินตน้คืนแก่ สวทช.   เงินตน้ที	ไดรั้บคืนจากการให้กูย้ืมตาม
โครงการนี4 จะคืนให้กบัฝ่ายที	เกี	ยวขอ้งในการร่วมให้กูย้ืมในอตัราส่วนเท่ากบัจาํนวนที	ไดร่้วมให้กูเ้งินตน้ที	 สวทช. 
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ไดรั้บคืนจะสามารถนาํไปใชใ้นการใหกู้เ้พิ	มเติมภายใตโ้ครงการนี4ได ้

 
7.   วธีิการเสนอโครงการ 

เอกชนที	สนใจติดต่อขอแบบฟอร์มที	เกี	ยวขอ้ง  และจดัทาํรายละเอียดขอ้เสนอโครงการและจดัส่งมาที	:   

 

โครงการสนบัสนุนการวจิยั พฒันาและวศิวกรรมภาคเอกชน (CDP) 
ศูนยบ์ริหารจดัการเทคโนโลย ี    
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
111 อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน 
ตาํบลคลองหนึ:ง  อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  12120 
โทรศพัท ์02-5647000 ต่อ  1334-1339 โทรสาร 02-5647003 
e-mail : cd@nstda.or.th 
Web Site : http://www.nstda.or.th/cd/ 

 

หรือท่านอาจติดต่อสอบถามเพื	อขอทราบขอ้มูลเพิ	มเติมหรือขอคาํแนะนาํเบื4องตน้ในการเขียนโครงการได้
จากเจา้หน้าที	ที	 เกี	ยวข้องของสํานักงานที	รับผิดชอบโครงการได้ในวนัเวลาราชการ การยื	นข้อเสนอโครงการ
สามารถกระทาํไดทุ้กเวลาในรอบปี 

 
8.   วธีิการคัดเลือกโครงการ 

ขอ้เสนอโครงการวิจยั พฒันา และวิศวกรรมของเอกชนที	มีขอ้มูลและรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
แบบฟอร์ม จะไดรั้บการพิจารณาและกลั	นกรองจากคณะกรรมการที	เกี	ยวขอ้งของ สวทช.  ซึ	 งจะมีการประชุมเป็น
ประจาํ เอกชนที	ขอ้เสนอโครงการไดรั้บการคดัเลือกเพื	อสนบัสนุนเงินทุนจะไดรั้บการแจง้ผลใหท้ราบ  

อนึ	 ง  โครงการเงินกูที้	ไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจาก สวทช. แลว้จะถูกส่งเรื	องต่อไปยงัสถาบนัการเงินที	
ผูข้อกูติ้ดต่ออยู่เพื	อพิจารณาอนุมติัตามหลกัเกณฑ์เงื	อนไขปกติของสถาบนัการเงินเองด้วย   โครงการเงินกูข้อง
เอกชนที	ได้รับการอนุมัติจากทั4 ง สวทช. และสถาบันการเงินแล้ว ทางสถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้จะเป็นผูเ้ปิดบัญชี
โครงการและทาํสัญญากูเ้งินตามวธีิปฏิบติัปกติของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งต่อไป 

ระยะเวลารวมที	ใช้ในการพิจารณาอนุมติัโครงการนับตั4งแต่เอกชนเสนอรายละเอียดโครงการจนถึงการ
อนุมติัวงเงิน  คาดวา่ประมาณ 3-6 เดือน 
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9. เงื�อนไขอื�น ๆ 

9.1 เอกสารหลกัฐานและสัญญาขอ้ตกลงต่างๆ ของโครงการ  จะถูกพิจารณาวา่เป็นสื	อความเขา้ใจที	
เป็นสิทธิประโยชน์ต่อกนัและกนัทั4งสองฝ่าย  และรายละเอียดจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัจากเอกชน คู่แข่งอื	นๆ 
จนกวา่จะสิ4นสุดโครงการ  อยา่งไรก็ตาม สวทช.ทรงไวซึ้	 งสิทธิที	สามารถจะเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบถึงรายชื	อ
ของเอกชน และโครงการที	ไดรั้บการสนบัสนุนเงินกูด้อกเบี4ยตํ	า ในระหวา่งดาํเนินงาน เป็นระยะ ๆ  ความสําเร็จของ
โครงการจะประกาศให้สาธารณชนทราบร่วมกนัโดย สวทช. และเอกชนที	เขา้ร่วมก่อนหรือเมื	อถึงระยะเวลาสิ4นสุด
โครงการ 

9.2 โครงการเงินกูด้อกเบี4ยตํ	า ให้เอกชนเป็นเจา้ของกรรมสิทธิb ในผลงานคน้ควา้วิจยัและพฒันาที	เป็น
ผลมาจากโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


