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หลกัเกณทก์ารเข้าร่วม 
โครงการดําเนนิกิจกรรมผลกัดันผลงานวจัิยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

Research Gap Fund - TED Fund 

หลกัการและเหตุผล 

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเพื่อความเป็นอยู่ดีของ

ประชาชน และการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้การกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ 

บริการใหม่ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหล่งที่มีการทํานวัตกรรมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุดคือ

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ดังนั้นการกระตุ้นให้ Startup นักวิจัย อาจารย์ เอกชน ได้เข้าถึงเพ่ือนํางานวิจัย

พัฒนา และนวัตกรรมที่พร้อมนําไปเพ่ือต่อยอดธุรกิจหรอืสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถเติบโตได้เร็ว และในช่วงปี 

2559 นั้นเกิดการตื่นตัวของการทํานวัตกรรมและ startup อย่างมาก โดยเฉพาะย่ิงจากการจัดงาน Startup 

Thailand ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค สร้างความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือต่อยอดธุรกิจและ/หรือเกิดธุรกิจ

เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 

หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ผู้ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

ผู้ประกอบการรายใหม่ จึงมีความจําเป็นที่ต้องช่วยเหลือสนับสนุนเพ่ือให้ผลงานวิจัยนั้น สามารถนําออกไปใช้ใน

ธุรกิจและสังคมได้เร็วข้ึน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนําไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรมได้ ผ่านกระบวนการ

ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากล ดําเนินการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน สากล หรือ

ทดลองผลิตสินค้าเพ่ือนําไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ ประโยชน์

เชิงพาณิชย์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการตอบวิจัยต่อยอด (Translational Research) จาก 

ผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) ไปสู่ผลงานอุตสาหกรรม (Industrial/ Commercial scale) เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดการ Spin-off ของธุรกิจนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 
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คุณสมบัติผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวจัิยในประเทศไทย  
1.1 มีผลงานวิจัยที่มีผลสําเร็จอย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) มาแล้ว และผลงานวิจัยน้ันต้อง

ได้รับการคุ้มครอง หรือแสดงหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
ทรพัย์สินทางปัญญา 

1.2 ผลงานวิจัยมีศักยภาพในการนําไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมตามความตอ้งการของตลาด 
1.3 มีทีมวิจัยและทีมงานที่มุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยให้ผู้ประกอบการ 

2. ผู้ประกอบการ 
2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยมีผูถื้อหุ้นเป็นคนไทยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 ในกรณี 
  ท่ียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถย่ืนคําขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน  
  แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิตบุิคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได ้
2.2 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ท่ีมีเงินทุน 

จดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท    
2.3 มีแผนธุรกิจ มเีป้าหมายทางการตลาด การเงินชัดเจน ท่ีสามารถเกิดเป็นธุรกิจได้จริง และมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการให้การสนับสนุน 
2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในโครงการเดียวกันระหว่างย่ืนข้อเสนอโครงการจนถึง

พิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนน้ันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ําซ้อนกับค่าใช้จ่ายท่ีขอรับการสนับสนุน 
2.5 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง หรอืผูต้อ้งโทษในคดอีาญาอันอาจมผีลตอ่ความสามารถ 

ในการดําเนินงานให้สําเร็จตามข้อผูกพันของโครงการ 
2.6 หากภายหลัง ปรากฎเหตุอันเกิดข้อพิพาททีเ่ก่ียวกับโครงการว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ื่น

และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จะเป็นผู้รับผดิชอบท้ังทางแพ่งและอาญาแตเ่พียงผู้เดียว 

เงื่อนไข 

1. ต้องนําผลงานวิจัยที่สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจัยในประเทศไทยมาต่อยอด ทั้งน้ีทรัพย์สินทางปัญญาน้ันจะต้องเป็นผลงานที่มีผลสําเร็จ
อย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) มาแล้ว 

2. ลักษณะโครงการเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนําไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรม ผ่าน
กระบวนการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากล ดําเนินการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล หรือทดลองผลิตสินค้าเพ่ือนําไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3. มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างตลาดใหม่ หรือ disrupt ตลาดปัจจุบัน 
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4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนทุนน้ี อาจนําไปให้สิทธิแบบ exclusive หรือ 
non-exclusive ก็ได้ ทั้ง น้ี กรณี non-exclusive ผู้สนับสนุนทุน สงวนสิทธิในการพิจารณาความ
เหมาะสมของงบประมาณโครงการ  

5. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในรูปของตัวเงินงบประมาณ (in-cash matching) สําหรับ
พัฒนาโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 

6. สามารถดําเนินการตามข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี 

กรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

1. “ผู้สนับสนุนทนุ” ไม่ขอถือสทิธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
2. ทรัพย์สินทางปัญญาใดที่มีมาก่อนการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนน้ีและนํามาใช้ในโครงการ ย่อมเป็นของ

เจ้าของเดิม 
3. ให้ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนตกแก่ "ผู้ประกอบการที่ 

เข้าร่วมโครงการ” เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ก่อนย่ืนขอรับการสนับสนุน 
4. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และ “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” มีหน้าที่ต้องร่วมกันจัดทําและ 

ส่งมอบรายงานผลงานวิจัยต่อ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
5. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ “ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ” ในการนํา

ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ 
6. “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” ไม่ต้องแบ่งรายได้จากการนําผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์แก่ 

“ผู้สนับสนุนทุน” แต่ต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย 

7. หากมีความจําเป็นอันเน่ืองมาจาก (ก) “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” มิได้นําผลงานวิจัยน้ันไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร  (ข) เพ่ือเยียวยาความเสียหายด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัย 
หรือ (ค) เพ่ือสาธารณประโยชน์ แล้ว   “ผู้สนับสนุนทุน” สามารถเข้าแทรกแซงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนได้ โดยมีค่าตอบแทนอันสมควร 
 
หมายเหตุ  

 “ผู้สนับสนุนทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รูปแบบเงินสนับสนุน 

1. ให้การสนับสนุนในลักษณะของทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (matching grant) ผ่านมหาวิทยาลัย หรือ 
สถาบันวิจัยในประเทศไทยที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธินําผลงานวิจัยมาต่อยอด 

2. สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ ในวงเงินไม่เกิน  800,000 บาท สําหรับธุรกิจดิจิทัล
เทคโนโลยี เครื่องสําอาง หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท สําหรับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อาหาร
เพ่ืออนาคต, ระบบขนส่งสมัยใหม่, การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย, เคมีชีวภาพและ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ, นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 

3. หมวดค่าใช้จ่ายท่ีให้การสนับสนุน ได้แก่ 
3.1 ค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนการอนุญาตใชส้ทิธิทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะในส่วน upfront fee ตามจริง 
แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 

 ค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงธุรกิจ (Business Mentor) (ถ้ามี) ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดย

พ่ีเลี้ยงธุรกิจน้ัน จะต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

3.2 ค่าจ้าง 

 ค่าจ้างในการสร้างต้นแบบผลติภัณฑ์และการออกแบบ 

 ค่าจ้างในการวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการเก็บรักษา

ผลติภัณฑ์ 

 ค่าจ้างด้านกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการย่ืนขอทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

ตามจริง แต่ไมเ่กิน 100,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ตามความเหมาะสม 

3.3 ค่าใช้สอยและวัสด ุ

 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการวิเคราะห์ ทดสอบ การขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 ค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนมาตรฐาน (อย.,สมอ.ฯลฯ) ตามจริง แต่ไม่เกนิ 100,000 บาท 
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4. หมวดค่าใช้จ่ายท่ีมิได้อยู่ในขอบเขตการสนับสนุน ได้แก ่

4.1 เครื่องมือและเคร่ืองจักรใช้ในการผลิต   

4.2 ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์   

4.3 ค่าตอบแทนการอนุญาตใชส้ทิธิทรัพย์สินทางปัญญา ที่นอกเหนือจาก upfront fee เช่น ค่าตอบแทน

รายปี (royalty fee) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิขั้นต่ํา (minimum fee) เป็นต้น 

4.4 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในทรพัย์สินถาวร   

4.5 เงินเดือนพนักงาน 

5. เง่ือนไขการเบิกจ่าย  
แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังน้ี 
งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 40 ของวงเงินสนับสนุน หลังจากวันที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติโครงการ ลงนาม

สัญญาตามรูปแบบที่ สวทช.กําหนด และจัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) พร้อม
เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิหรือหนังสือแสดงความจํานง
ขอรับอนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 40 ของวงเงินสนับสนุน ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติโครงการ ได้
ดําเนินงานตามส่ิงส่งมอบที่ระบุ และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าร้อยละ 40 ของโครงการ พร้อม
ด้วยรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ทั้งน้ี
ค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการแล้วจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ  

งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินสนับสนุน ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติโครงการ ได้จัดส่ง
รายงานผลสําเร็จฉบับสมบูรณ์ของการดําเนินงานตามสิ่งส่งมอบที่ระบุ พร้อมรายงานสรุปการใช้
จ่ายเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินที่รับรองว่าถูกต้อง ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการแล้วจะต้องมีมลูค่า
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของงบประมาณรวมท้ังโครงการ 

ทั้งน้ีอํานาจในการพิจารณาเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด เป็นสิทธิของ สวทช. แต่เพียงฝา่ยเดียวและใหถื้อเป็นที่สิ้นสุด 
อน่ึง มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย มีหน้าที่นําส่งงบประมาณคงเหลือของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นและ 
ปิดโครงการรียบร้อยแล้ว 
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หลกัเกณฑก์ารกลั่นกรองและคัดเลือกโครงการ 
1. ด้านเทคโนโลยี  

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นําเสนอ มีคุณค่าทางนวัตกรรม และอยูใ่นข้ันทีจ่ะสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีไปสูต่้นแบบของผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอตุสาหกรรมไดห้รือไม ่

2. ด้านตลาด 
พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความโดดเด่น แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
ชัดเจน มีคุณค่าและตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่   

3. ด้านธุรกจิ 
พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีนําเสนอมีศักยภาพท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาจาก Business Model โอกาสทางการตลาด และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม 

4. ด้านบริหารจัดการ 
พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นําเสนอ มีแผนการจัดทําต้นแบบในระดับอุตสาหกรรมอย่างไร 
มีความเป็นไปได้ในการนําไปผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงข้อกําหนด กฎระเบียบ มาตรฐาน
ต่างๆ และสามารถดําเนินโครงการพร้อมส่งมอบรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

5. ความพร้อมและความมุ่งม่ันของทีมวิจัยและผูป้ระกอบการ 
พิจารณาความพร้อมและความมุ่งมั่นของทีมวิจัยและผู้ประกอบการท่ีจะผลักดันใหผ้ลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีสําเร็จ รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนได ้

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาโครงการ 

1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม พร้อมด้วยเอกสารประกอบ จํานวน 

2 ชุด ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยมีหนังสือนําส่งข้อเสนอโครงการ (ลงนาม 

โดยอธิการบดี หรือผู้มีอํานาจในการลงนามของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย) มายัง สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

2. สวทช. ตรวจสอบรายละเอียด ความสมบูรณ์ และพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  

3. สวทช. แจ้งผลการพิจารณาในเบ้ืองต้นให้ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยทราบ เพ่ือปรับปรุง

แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด (ถ้ามี) 
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4. สวทช. นําข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแล้ว (ถ้ามี) เสนอต่อ

คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและอนุมัติโครงการ โดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมาชี้แจงรายละเอียดโครงการและนําเสนอแผนธุรกิจต่อ

คณะกรรมการด้วยตนเอง 

5. เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ สวทช. จะแจ้งผล และดําเนินการทําสัญญาตามแบบที่กําหนด 

ระหว่างอธิการบดีหรือผู้มีอํานาจในการลงนามของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย กับสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ  

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
การพิจารณารับจํานวนจํากัด และจะใช้วันและเวลาที่ย่ืนก่อนหลังเป็นหลักในการพิจารณา 

การรายงานและติดตามผล 

1. ในระหว่างดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการที่นําผลงานวิจัยมาต่อยอด 

จะต้องจัดส่งรายงานผลความคืบหน้าของโครงการทุกเดือน หรือตามกําหนดเวลาที่ สวทช. จะกําหนดขึ้น

ตามความเหมาะสมภายหลัง 

2. สวทช. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าเย่ียมชมโครงการเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 

เป็นระยะ 

3. เมื่อสิ้นสุดโครงการ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการที่นําผลงานวิจัยมาต่อยอด มี

หน้าที่จัดส่งรายงานผลความคืบหน้าของโครงการฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลเกี่ยวกับรายรับ การลงทุน 

การจ้างงาน และ/หรืออื่นๆ ที่สืบเน่ืองจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในโครงการให้แก่ สวทช. ภายใน 

30 วัน นับแต่วันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการ รวมถึงความคืบหน้าท่ีเกิดข้ึน 9 เดือนหลังสิ้นสุด

โครงการ  
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ติดต่อสอบถาม 

วทันยา  081-700-6885 
ชมพูนุช 081-318-7532  
โทรสาร  : 0-2564-7004 
Email    : gapfund@nstda.or.th 
 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120 
 


