ทําความรูจ
 ก
ั สวทช.
สวทช.

สวทช. เปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อดําเนินการและใหการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา

และวิศวกรรม

สวทช. มุงผลักดันใหประเทศไทยแข็งแกรงและเจริญรุงเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนํา

ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยใหภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

สามารถดําเนินงานไดดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ไดดําเนินงานผานการทํางานรวมกันของ
ศูนยเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 4 ศูนย ไดแก
•
•
•
•

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)

สวทช.
สวทช. และกิจกรรมสนับสนุนภาคเอกชน

นอกจากงานดําเนินการและใหการสนับสนุนการวิจย
ั พัฒนาและวิศวกรรมแลว สวทช. มีกิจกรรมที่

สนับสนุนภาคเอกชน ดังนี้

1. ดานเทคโนโลยีและการจัดการ
•

ITAP: Industrial Technology Assistance Program ใหบริการที่ปรึกษา ฝกอบรม และ

เสาะหาเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุง วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และการบริหารการ

ผลิต สําหรับนิติบุคคลที่มีผูถือหุนไทยไมต่ํากวา 51% และมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 200 ลาน

บาท หรืออาจสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญไดตามดุลพินิจ โดย ITAP จะสนับสนุนคาตอบแทน

ผูเชี่ยวชาญ 100% เพื่อวินิจฉัยปญหา และสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการสูงสุด
50% ของงบประมาณโครงการ แตไมเกิน 500,000 บาท และสนับสนุนแตละบริษัทไดถึง 2
โครงการตอป

Website: www.tmc.nstda.or.th/itap โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 1360 -1389

•

TLO: Technology Licensing Office สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ใหคําปรึกษาดาน

ทรัพยสินทางปญญา ใหบริการรับติดตอและเจรจา จัดทําสัญญาเกีย
่ วกับการขออนุญาตนํา
สิทธิเทคโนโลยีของ สวทช. และเครือขายไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ตลอดจนรับ

ดําเนินการเกี่ยวกับการขอจดมิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และจดแจงลิขสิทธิ์
ดวยคาบริการที่เหมาะสม

Website: www.tmc.nstda.or.th/tlo โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 1346 - 1349

•

RDC: Research and Development Certification Committee Secretariat ทําหนา

รับรองโครงการวิจัยและพัฒนา โดยโครงการที่ไดรับการรับรองจะสามารถหักคาใชจา ยที่

ไดจายไปเปนคาจางเพื่อการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไดเปนสองเทาของคาใชจายจริง

ทั้งนี้ ผูทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตองเปนผูที่มีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากร
ใหเปนผูทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามประกาศกระทรวงการคลังเกีย
่ วกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 3) เรื่องกําหนดหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

Website: www.tmc.nstda.or.th/rdc โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 1328 - 1331

2. ดานเงินทุน
•

CD: Company Directed Technology Development Program ใหความชวยเหลือดาน
การเงินในรูปแบบเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับการคนควา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

นําไปใชปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต แกนิติบุคคลที่มีผูถือหุนไทยไมต่ํากวา

51% และเปน SMEs หรืออาจสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญไดตามดุลพินิจ โดยใหกูสูงสุด 30

ลานบาท และไมเกิน 75% ของงบประมาณโครงการ ดวยอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละของ

(เงินฝากประจํา 1 ปของสถาบันการเงินที่รวมโครงการ + 2.25) / 2 ตอป เปนระยะเวลาไม

เกิน 7 ป

Website: www.tmc.nstda.or.th/cd โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 1334 - 1339
•

NIC: NSTDA Investment Center ศูนยลงทุนทําหนาที่ดานการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดผลตอเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยนําเทคโนโลยี

ของคนไทย และ/หรือ ของ สวทช. ไปใชประโยชนเชิงพาณิชยผานการรวมลงทุนในบริษัท
เกิดใหม หรือ แปรรูปโครงการใน สวทช. เปนบริษท
ั รวมทั้งพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ

เทคโนโลยี แสวงหาโอกาสทางเทคโนโลยีที่นาลงทุน และจัดการการลงทุนของ สวทช. ดวย
ความโปรงใส

Website: www.nstda.or.th/nic โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 1340 - 1345

3. ดานสถานที่และอุปกรณ
•

TSP: Thailand Science Park อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเปนสถานที่รวมของ
ผูประกอบการและธุรกิจซึง่ ทําวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ

พาณิชย โดยมีบริการตางๆ เชน พื้นที่สํานักงาน โรงงานตนแบบและที่ดินใหเชา หนวยบม

เพาะธุรกิจเทคโนโลยี และบริการอื่นที่ชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน
มีการเชื่อมโยงใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐสู

ภาคเอกชน ทั้งนี้ ผูเชาพื้นที่และที่ดินใน TSP ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑของ BOI สามารถ

ขอรับการสงเสริมการลงทุนไดดังนี้

o ไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและอุปกรณทใ
ี่ ชในการทําวิจัยและพัฒนา
o ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนต
ิ ิบุคคลเปนเวลา 8 ป

o ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 50% เปนเวลา 5 ปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนต
ิ ิบุคคล

o ใบอนุญาตทํางานและวีซาสําหรับผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยตางชาติ

Website: www.sciencepark.or.th โทรศัพท 02 564 7222
ติดตอ สวทช.
สวทช.
Website:
Website: www.nstda.or.th call center: 02 564 8000

ที่ตั
ตง้ั สํานักงาน:
งาน: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

