รำยชื่อโครงกำร/มำตรกำร ของหน่วยงำนรัฐ ที่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรคำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) ของ บสย.
ชื่อโครงกำร
ลำดับ
หน่วยงำน
1 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1. โครงการเงินกูด้ อกเบีย้ ต่า สวทช.
แห่งชำติ (สวทช.)

ลักษณะโครงกำร
ให้การช่วยเหลือด้านการเงิน (เงินกู้ Soft Loan) แก่
เอกชนในภาคอุตสาหกรรม เพือการค้นคว้า วิจัยและ
พัฒนา เพือใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท

เงื่อนไขสำหรับ SMEs ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร
• นิตบิ คุ คลไทยทีมีผู้ถือหุน้ ไทยไม่น้อยกว่า 51%
• ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
• ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันอืนในโครงการเดียวกัน
• มีความพร้อมด้านการจัดการและการเงิน

หน่วยงำนในสังกัดที่ดูแล
งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี สวทช.

รำยชื่อผู้ติดต่อ (เพื่อกำรประสำนงำน)

2. การรับรองกิจการว่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (BOI 2.3 ได้รับการรับรองกิจการว่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพือ
กิจการทีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ด้าน Advanced Materials and Nanomaterials และ Advanced Biotechnology งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
และ 7.12)
น่าไปยืนประกอบการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการ
BOI ในหมวด 2.3 (Advanced Materials and
เทคโนโลยี สวทช.
Nanomaterials) และ 7.12 (Biotechnology)
3. การรับรองกิจการฯ เพือใช้สิทธิยกเว้นภาษี (New -บริการรับรองธุรกิจเทคโนโลยี ส่าหรับ
Startup และ VC)
ผู้ประกอบการรายใหม่ เพือใช้สิทธิยกเว้นภาษี (New
Startup)
-บริการรับรองธุรกิจเทคโนโลยีให้กบั ผู้ประกอบ
กิจการเงินร่วมลงทุน ทีลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตาม
10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึงใช้เทคโนโลยีหลัก
เป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการตาม
หลักเกณฑ์ที สวทช. ก่าหนด เพือใช้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้ (VC)

• ผู้ประกอบการรายใหม่ (ตาม พรฎ.627, 637, 658)
• กิจการร่วมลงทุน (ตาม พรฎ.597 และ 636)
• นักลงทุน (ตามกฎกระทรวง 337)

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี สวทช.

4. บริการรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพือ
ยกเว้นภาษี 300%

-การขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
• เป็นบริษัท/หจก.
-เพือขอยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลส่าหรับรายจ่ายที • มีรายจ่ายเพือท่าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีอธิบดี
ได้จ่ายไปเพือท่าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ กรมสรรพากร ประกาศก่าหนด
นวัตกรรม

งานกระตุน้ การวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDP) ฝ่ายบริการ
พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

5. บัญชีนวัตกรรมไทย

การรับรองผลิตภัณฑ์/ บริการเพือขึ้นบัญชีนวัตกรรม นิตบิ คุ คลไทยทีมีผลงานนวัตกรรมและต้องการขึ้นทะเบียน
ไทย

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (INS) ฝ่ายบริการพัฒนา
ธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

6. โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (iTAP)

-สรรหาผู้เชียวชาญทีตรงกับปัญหาและความต้องการ • นิตบิ คุ คลไทยทีมีผู้ถือหุน้ ไทยไม่น้อยกว่า 51%
-บริหารจัดการโครงการและประเมินผลการ
• ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
ด่าเนินงาน
• ผู้ทีมีความมุ่งมันทีจะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการสูงสุด
50% ของงบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 400,000
บาท (บริษัทละไม่เกิน 2 โครงการต่อปี)
(เงือนไขอาจเปลียนแปลงตามแต่โครงการ)

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ( ITD ) สวทช.

7. โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC)

พัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
ผ่านการกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจทีมีแบบแผน
เพือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถด่าเนินธุรกิจได้
อย่างมันคงและยังยืน

ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ สวทช.

8. รับจ้างวิจัย

ผู้ประกอบการว่าจ้าง สวทช. ให้ท่าการวิจัย พัฒนา ต่อยอด การออกแบบด้านวิศวกรรม และ/หรือ ได้รับ
ค่าปรึกษาเชิงเทคนิค ภายใต้สัญญาฯ เป็นต้น

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของแต่ละศูนย์วิจัย เช่น
BIOTEC,MTEC,NECTEC,NANOTEC

9. ร่วมวิจัย

ผู้ประกอบการด่าเนินการวิจัยร่วมกับ สวทช. ในด้าน ต่างๆ ตามสัดส่วนทีได้ตกลงภายใต้สัญญาร่วมวิจัย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของแต่ละศูนย์วิจัย เช่น
BIOTEC,MTEC,NECTEC,NANOTEC

ผู้ทีมีแนวคิดจะเป็นผู้ประกอบการ หรือเริมท่าธุรกิจและต้องการมีแผนธุรกิจทีชัดเจน ต้องการปรับปรุงการบริหาร
องค์กร เพิมช่องทางการตลาด ขยายเครือข่ายทางธุรกิจเพือเร่งการเติบโต

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีของประเทศ ( TTRS )
โทร.025647000 ต่อ 1411-1416
Email: ttrs@nstda.or.th

2 สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

1.โครงการ STIM เพือเอสเอ็มอี (STIM for SMEs)

การให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1.ผู้เริมต้นประกอบกิจการ (กลุ่ม NEW)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ พัฒนา
• บุคคลธรรมดาหรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือบริษัท ซึงได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และมี
และออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบ
ผู้ถือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
มาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครืองจักร พัฒนา
2.ผู้ประกอบการทีต้องการเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศ (กลุ่ม Regulars)
วัตถุดบิ ต้นน้่าแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบของห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือบริษัท ซึงได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลมากกว่า
และขนาดย่อม (SMEs) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2 ปี และมีผู้ถือหุน้ ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 51
และนวัตกรรม
• ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
3.ผู้ประกอบการทีต้องการเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ (กลุ่ม Growth)
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบนิตบิ คุ คลไทย และมีผู้ถือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51
• ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
• ประกอบกิจการทีมีการส่งออกสินค้า และ/หรือบริการไปจ่าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ
คุณพรรณนิภา คณาณุวัฒน์
นักพัฒนาธุรกิจ
โทร. 02-5779438
E-mail: pannipa@tistr.or.th"

2. โครงการคูปองวิทย์เพือโอทอป (STI Coupon for การให้บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
1. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอท็อปทีเพิงเริมต้น (กลุ่ม New OTOP)
OTOP Upgrade)
พัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ พัฒนาและออกแบบ • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
กระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและ • วิสาหกิจชุมชน ทีจดทะเบียนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามกฎหมายส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน กระทรวง
ออกแบบเครืองจักร พัฒนาวัตถุดบิ ต้นน้่าแก่
เกษตรและสหกรณ์
ผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up กลุ่มExisting และกลุ่ม • สหกรณ์ทีจดทดทะเบียนไว้กบั กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Growth ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ผู้ประกอบการโอท็อปทีขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการยกระดับดาว (กลุ่ม Existing)
(Science Technology and Innovation : STI)
• เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ทีได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้ประกอบการโอท็อปทีเป็นบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนและต้องการเพิมศักยภาพในการ ส่งออก (กลุ่ม Growth)
• เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ทีได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
• เป็นนิตบิ คุ คล สัญชาติไทย และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

3 สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน)

-

ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4 สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล

โครงการการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง เพือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการเข้า อยูร่ ะหว่างรอยืนยันข้อมูล
แหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร
แหล่งเงินทุนและการน่าซอฟต์แวร์ไปใช้เป็นเครืองมือ
ในการบริหารจัดการเพือเพิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการด่าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้

ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

5 สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ (สอว.)

แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีแต่ละภูมิภาค
รวม 3 ภูมิภาค (13 มหาวิทยาลัย) ได้แก่
1. ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยทีเข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยแม่ราช
ติดต่อส่วนกลางทีคุณสุมนรัตน์ ริยาพันธ์
ภัฎพิบลู สงคราม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบตั กิ าร
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยทีเข้า โทร. 02-3333700 ต่อ 4063, 084-1450229
ร่วมโครงการ ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัย
E-mail: sumonrat.r@most.go.th
เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3. ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยทีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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อยูร่ ะหว่างรอยืนยันรายชือผู้ประสานงาน
เนืองจากผู้รับผิดชอบท่านเดิมได้ลาออกไปแล้ว
ในระหว่างนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทีเบอร์
02-0175555 ต่อ 561 หรือ 02-0175555
ต่อ 635

เป็นการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจแบบหนึงให้แก่
ผู้ประกอบการใหม่ทีใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เป็นฐาน โดยเป็นการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร

ผู้ประกอบการใหม่ทีใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐาน

อยูร่ ะหว่างรอยืนยันรายชือผู้ประสานงาน
เนืองจากผู้รับผิดชอบท่านเดิมได้ลาออกไปแล้ว
ในระหว่างนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทีเบอร์
02-1417191

