HIGHLIGHTS

º≈°“√¥”‡π‘πß“π π™.

(µÿ≈“§¡ 2546 - ¡‘∂ÿπ“¬π 2552)
»ÃÐÊÒ¹§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 67 â¤Ã§¡ÒÃ
ÃÑºÃÍ§¤ÇÒÁà»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 1 â¤Ã§¡ÒÃ
Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹¼‹Ò¹ºÃÔÉÑ·ÊµÒ§¤ 8 â¤Ã§¡ÒÃ
Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 6 â¤Ã§¡ÒÃ

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÇÁ 7,506,435,951 ºÒ·
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¢Í§ Ê¹ª. 416,156,529 ºÒ·

ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

¸ØÃ¡Ô¨ªÕÇÀÒ¾ 155 â¤Ã§¡ÒÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§àÈÃÉ°¹ÔàÇÈ 70 â¤Ã§¡ÒÃ
¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐá¡Œä¢»˜−ËÒ 185 â¤Ã§¡ÒÃ

¡Å‹ØÁâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
·Õè¾Ñ²¹ÒáÅÐãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 105 â¤Ã§¡ÒÃ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´Õ...äÁ‹ÁÕ´Í¡àºÕéÂ 57 â¤Ã§¡ÒÃ
á»Å§à·¤â¹âÅÂÕà»š¹·Ø¹ 143 â¤Ã§¡ÒÃ
·Ø¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔÊÒË¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 23 â¤Ã§¡ÒÃ

ÃÙ»áºº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

ÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹

ÊÃŒÒ§¤¹

ÊÃŒÒ§ÃÐºº

• á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ´ŒÒ¹¾ÅÒÊµÔ¡ªÕÇÀÒ¾
(¾.È. 2551-2555) 1,800 ÅŒÒ¹ºÒ·
• á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ
¸ØÃ¡Ô¨à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂ (¾.È. 2551-2554)
475.36 ÅŒÒ¹ºÒ·
• â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ã¹ÊÒÁ¡ÅØ‹ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¨Ó¹Ç¹ 410 â¤Ã§¡ÒÃ
• à§Ô¹·Ø¹·ÕèÍ¹ØÁÑµÔãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¨Ó¹Ç¹ 416,156,529 ºÒ·
• ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¨Ó¹Ç¹ 7,506,435,951 ºÒ·

• â¤Ã§¡ÒÃà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ
“¾ÃÐºÔ´ÒáË‹§¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â”
• “ÇÑ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ” 5 µØÅÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚
• “ÃÒ§ÇÑÅ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ”
´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
• ËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÔ−−Òâ·-àÍ¡
´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 933 ¤¹
• ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÊÓËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ
¨Ó¹Ç¹ 16 ºÃÔÉÑ·/»‚
• ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁã½†ÃÙŒã¹
ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 600 ¤¹/»‚
• ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ
´ŒÒ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
¨Ó¹Ç¹¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ 126,937 ¤¹

• Ë¹‹ÇÂºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò
(Intellectual Property Management.-.IPM)
¨Ó¹Ç¹ 57 ÊÔ·¸ÔºÑµÃ-Í¹ØÊÔ·¸ÔºÑµÃ
• â¤Ã§¡ÒÃ “àÁ¸ÕÊ‹§àÊÃÔÁ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ”
(Innovation Ambassador)
¨Ó¹Ç¹ 100 ¤¹/»‚
• â¤Ã§¡ÒÃ “ºÃÔ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ”
(Innovation Aquisition Service.-.IAS)
¨Ó¹Ç¹ 12 â¤Ã§¡ÒÃ
• ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÃÐºº¹ÔàÇÈ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
¨Ó¹Ç¹ 2 àÃ×èÍ§/»‚
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¼ÅÔµ ÍÍ¡áºº áÅÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤: §Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÀÒ¾ÅÑ¡É³Í§¤¡Ã ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ ¨Ó¹Ç¹¾ÔÁ¾ 1,500 àÅ‹Á (ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552)
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ÀÒÃ¡Ô¨ËÅÑ¡¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ (Ê¹ª.) ¤×Í ¡ÒÃÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹ ËÃ×Í
“¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ãËŒà¡Ô´¢Öé¹ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇáÅÐà»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ ¼‹Ò¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ ÃÐËÇ‹Ò§¼ŒÙ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ Ê¹ª. ¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ áÅÐÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃ «Öè§¹Ñºà»š¹¾Ñ¹¸¡Ô¨·ÕèªÑ´à¨¹ã¹¡ÒÃÁ‹Ø§à¹Œ¹
ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨àÍ¡ª¹à»š¹ËÅÑ¡ ÍÑ¹à»š¹¨Ø´à´‹¹·Õè·ÓãËŒ Ê¹ª. ÊÒÁÒÃ¶µÍºÊ¹Í§áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨á¡‹ÀÒ¤àÍ¡ª¹ä´ŒÍÂ‹Ò§
àµçÁ·Õè ·Ñé§¹Õé¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§ Ê¹ª. ¹Ñé¹ ¨Ð»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ¤Ñ− 5 »ÃÐ¡ÒÃ ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ áÅÐ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé

1. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Project Development)
Ê¹ª. Á‹Ø§à¹Œ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³± ãËÁ‹ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµãËÁ‹ ËÃ×ÍÃÙ»áºº¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹ à¾×èÍ¡‹ÍãËŒà¡Ô´
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ·ÕèÊÙ§ÁÒ¡á¡‹¸ØÃ¡Ô¨ â´Â¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ Ê¹ª. ¨ÐÁ‹Ø§à»‡Òä»·Õè¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§
ÀÒ¤¡ÒÃµÅÒ´ (market-approach) à¾×èÍ¡‹ÍãËŒà¡Ô´âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÊ‹ÙàªÔ§¾Ò³ÔªÂ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃâ´Â»¡µÔ¨ÐàÃÔèÁµŒ¹¨Ò¡¡ÒÃÃ‹ÇÁ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í¡Ñº¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¾×èÍÃ‹ÇÁÃÑ§ÊÃÃ¤¤ÇÒÁ¤Ô´ (co-creation)
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ «Öè§ Ê¹ª. ¨Ð·ÓË¹ŒÒ·Õèà»š¹ÊÐ¾Ò¹àª×èÍÁÃÐËÇ‹Ò§Í§¤¤ÇÒÁÃŒÙ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ò§´ŒÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¡ÑºÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ â´Â¡ÒÃÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁÃŒÙáÅÐ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒ−¨Ò¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ñé§
25 áË‹§ Ã‹ÇÁ¡ÑºàÁ¸ÕÊ‹§àÊÃÔÁ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ËÃ×Í¼ŒÙàªÕèÂÇªÒ−¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È à¾×èÍª‹ÇÂ»ÃÐàÁÔ¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ “¤ÇÒÁãËÁ‹” ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
µÅÍ´¨¹¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ·Ñé§·Ò§à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ´ŒÒ¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¹Ñé¹æ
·Ñé§¹Õé ½†ÒÂºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐË¹‹ÇÂºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò¢Í§ Ê¹ª. ¨Ð·Ó§Ò¹ã¹ÅÑ¡É³ÐàÊÃÔÁ
«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ à¾×èÍãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐª‹ÇÂàËÅ×Í¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ ÃÇÁ¶Ö§ÂÑ§ãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í
´ŒÒ¹¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÙÅ¤‹Ò·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò áÅÐ¡ÒÃÍ¹Ø−ÒµãËŒ ãªŒÊÔ·¸Ôìã¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò à¾×èÍãËŒâ¤Ã§¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹Òä»Ê‹ÙÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐÀÒ¤¸Ø¡Ô¨ä´ŒÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³

2. ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Project Support)
à¹×èÍ§¨Ò¡â´ÂÅÑ¡É³Ð¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅŒÇ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§ â´Âà©¾ÒÐ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ ´Ñ§¹Ñé¹ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ¡ÃÐµŒØ¹
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ áÅÐãËŒà¡Ô´¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·ÕèÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ Ê¹ª. ¨Ö§ÁÕ¡Åä¡¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ñé§·Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍÃ‹ÇÁÃÑº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¡ÑºÀÒ¤àÍ¡ª¹ ´Ñ§¹Õé
2.1 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ à»š¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¾Ñ²¹Òä»Ê‹Ùâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 5 ÅŒÒ¹ºÒ·
â´Â Ê¹ª. ¨Ðà»š¹¼ŒÙÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµÒÁ¨ÃÔ§ã¹ÃÙ»¢Í§à§Ô¹ãËŒà»Å‹ÒãËŒá¡‹¼ŒÙ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
2.2 â¤Ã§¡ÒÃ “á»Å§à·¤â¹âÅÂÕà»š¹·Ø¹” à»š¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ã¹ÃÙ»áºº¢Í§à§Ô¹ãËŒà»Å‹Ò
ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 5 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒäÁ‹à¡Ô¹ 3 »‚ ÊÓËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèÍÂ‹Ùã¹
ÃÐÂÐ¢Í§¡ÒÃ·´ÊÍºÂ×¹ÂÑ¹¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ ËÃ×Íã¹¢Ñé¹µÍ¹¢Í§¡ÒÃ·ÓµŒ¹áºº
ËÃ×Í¡ÒÃ¹ÓÃ‹Í§ «Öè§ÍÒ¨µ‹ÍÂÍ´¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ° ËÃ×ÍÊÔ·¸ÔºÑµÃ ·ÕèÁÕ¡ÒÃÃÑºÃÍ§
áÅÐ¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ

2.3 â¤Ã§¡ÒÃ “¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´Õ...äÁ‹ÁÕ´Í¡àºÕéÂ” à»š¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ã¹ÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´Í¡àºÕéÂ
à§Ô¹¡ŒÙã¹ÃÐÂÐàÇÅÒË¹Öè§ ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹´Í¡àºÕéÂÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 5 ÅŒÒ¹ºÒ· (»ÃÐÁÒ³Ç§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍäÁ‹à¡Ô¹ 100
ÅŒÒ¹ºÒ·) ãËŒá¡‹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèÍÂ‹Ùã¹ÃÐÂÐàÃÔèÁµŒ¹Ê‹Ù¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¨ÃÔ§ â´ÂÍÒ¨à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õèà¡Ô´
¨Ò¡¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§µŒ¹áºº ËÃ×Í¡ÒÃ·´ÊÍº¹ÓÃ‹Í§ áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÍ¡Ê‹ÙµÅÒ´ã¹ÃÐÂÐáÃ¡
â´ÂÁÕÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 7 áË‹§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº Ê¹ª. ¨Ðà»š¹¼ŒÙ»Å‹ÍÂÊÔ¹àª×èÍà§Ô¹¡ŒÙãËŒ¡Ñºâ¤Ã§¡ÒÃ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¨Ò¡ Ê¹ª.
¸¹Ò¤ÒÃ·Õàè ¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹â¤Ã§¡ÒÃ
"¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´Õ...äÁ‹ÁÕ´Í¡àºÕÂé "

2.4 â¤Ã§¡ÒÃ “·Ø¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔÊÒË¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” à»š¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ã¹ÃÙ»áºº¢Í§à§Ô¹ãËŒà»Å‹Ò
ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 5 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒäÁ‹à¡Ô¹ 3 »‚ ã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃã¹ÃÙ»áººà¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔÊÒË¡Ô¨ àª‹¹ ¡Å‹ØÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÊÁÒ¤Á ¨Ñ§ËÇÑ´ËÃ×Í¡Å‹ØÁ¨Ñ§ËÇÑ´
«Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁµÑé§áµ‹ÃÐ´Ñº¡ÒÃ·ÓµŒ¹áºº ¡ÒÃ·´ÊÍºÃÐ´Ñº¹ÓÃ‹Í§ ¨¹¶Ö§¡ÒÃ¼ÅÔµã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ
2.5 â¤Ã§¡ÒÃ “Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” à»š¹¡ÒÃÅ§·Ø¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´
¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ áÅÐÊÒÁÒÃ¶Â¡ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§»ÃÐà·È

3. ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Project Monitoring and Evaluation)
Ê¹ª. ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁµÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ãËŒ
¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÁÕ»˜−ËÒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ â´Â Ê¹ª. áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
¼ŒÙàªÕèÂÇªÒ−¨Ð·ÓË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃãËŒ¤Óá¹Ð¹Ó·Ñé§ã¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÊÙ§ÊØ´
¹Í¡¨Ò¡¹Õé Ê¹ª. ÂÑ§ÁÕá¼¹Ê‹§àÊÃÔÁâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§
µŒ¹áººã¹ª‹Ç§àÃÔèÁµŒ¹ ãËŒ¾Ñ²¹Òä»Ê‹Ùâ¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨àªÔ§¾Ò³ÔªÂÍÂ‹Ò§àµçÁ
ÃÙ»áºº â´Â¤Ñ´àÅ×Í¡â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ·Ñé§·Ò§
´ŒÒ¹¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¼ÅÔµÀÑ³±ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ¤Ó¹Ö§¶Ö§¢¹Ò´¢Í§µÅÒ´ áÅÐ¤ÇÒÁ
µŒÍ§¡ÒÃ·Õè¨Ð·ÓãËŒ â¤Ã§¡ÒÃ¹Ñé¹àµÔºâµµ‹Íä»ä´Œ ÍÑ¹à»š¹¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´â¤Ã§¡ÒÃ¨Ò¡¢¹Ò´àÅç¡ä»Ê‹Ù
â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¨Ðà¡Ô´¼Å»ÃÐâÂª¹µ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁÁÒ¡¢Öé¹ ¼‹Ò¹¡Åä¡¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ñé§·Ò§
´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ Ê¹ª.

4. ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼ÅÊÓàÃç¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Project Dissemination)
Ê¹ª. ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¼‹Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐ¡Ç´ “ÃÒ§ÇÑÅ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áË‹§ªÒµÔ” áÅÐ “ÃÒ§ÇÑÅ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢ŒÒÇä·Â” ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐ¡Ç´ “10 ÊØ´ÂÍ´¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ”
áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ “Thailand Top Innovative Companies” à»š¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡»‚ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹
á¶Å§¢‹ÒÇ¼Å§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÍÑ¹à»š¹ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§·Õèª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
ãËŒá¡‹ â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â ¾ÃŒÍÁ·Ñé§à»š¹¡ÒÃª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÃŒÙ
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ−¢Í§¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ·Ñé§ã¹ÃÐ´Ñº
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÃÐ´ÑºÍ§¤¡Ã áÅÐÃÐ´Ñº»ÃÐà·È

5. ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Project Expansion)
Ê¹ª. ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åä»Ê‹ÙÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃÃ‹ÇÁÅ§·Ø¹ â´Â¡ÒÃ
àª×èÍÁâÂ§¡ÑºáËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹Í×è¹æ ·ÕèÁÕÍÂ‹Ùã¹ÃÐºº¡ÒÃà§Ô¹·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È ÍÒ·Ô Ê¶ÒºÑ¹
Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹áÅÐ¡Í§·Ø¹Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Õè Ê¹ª.
ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇÊ‹ÙÃÐ´ÑºÊÒ¡ÅÁÒ¡¢Öé¹
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§ Ê¹ª. ÂÑ§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇ‹Ò§¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà´ÔÁ
ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§ Ê¹ª. ¡Ñº¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãËÁ‹ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´à»š¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¾ÅÑ§ (synergy) ÃÐËÇ‹Ò§
¼ŒÙ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´ŒÇÂ¡Ñ¹àÍ§ â´ÂÁÕ·Ñé§¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ÀÒÂã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà´ÕÂÇ¡Ñ¹ áÅÐ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¢ŒÒÁ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (cross breeding) «Öè§¹Óä»Ê‹Ù¡ÒÃà¡Ô´ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃãËÁ‹ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§à¡Ô´âÍ¡ÒÊã¹
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¸ØÃ¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ âÍ¡ÒÊ¢ÂÒÂµÑÇ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ÊÙ§ä´ŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§º¹°Ò¹¢Í§
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ áÅÐ¡ÒÃÃ‹ÇÁÃÑ§ÊÃÃ¤¼‹Ò¹ “à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹ÇÑµ¡Ã (Innovator Network)” ¢Í§ Ê¹ª. ·Õè¡ÓÅÑ§àµÔºâµ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ÁÒ¡¢Öé¹·Ø¡»‚

เปดโลกนวัตกรรมไทย

เลม 3

สรุปผลการดำเนินงานในการผลักดันใหเกิดธุรกิจนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (µÿ≈“§¡ 2546 - ¡‘∂πÿ “¬π 2552)

สนช. กับภารกิจรวมกอบกูเศรษฐกิจไทย
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ (Ê¹ª.) ¨Ñ´µÑé§¢Öé¹µÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2546 â´ÂãËŒà»š¹
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¡Ó¡Ñº¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ•áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ »˜¨¨ØºÑ¹ Ê¹ª. ÁÕºØ¤ÅÒ¡ÃµÒÁÊÑ--Ò¨ŒÒ§ÃÇÁ 30 ¤¹
ÁÕ¡ÃÍºÀÒÃ¡Ô¨ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶´ŒÒ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ â´Â¡ÒÃÃ‹ÇÁÃÑ§ÊÃÃ¤• (co-create) ¡ÑºÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨ ¡‹ÍãËŒ
à¡Ô´à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¼‹Ò¹¡ÒÃãªŒ¡Åä¡Ê¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº
à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¶ÒºÑ¹·Ñ§é ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ¡ÒÃµÅÒ´ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐÇÔªÒ¡ÒÃ ¡Ç‹Ò 25 à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·ÑÇè »ÃÐà·È
ÍÑ¹à»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤•¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§ÁÕºÙÃ³Ò¡ÒÃ «Öè§à»š¹ËÑÇã¨ÊÓ¤Ñ-·Õè¨Ð¹Óä»Ê‹Ù¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò “ÃÐºº¹ÔàÇÈ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áË‹§ªÒµÔ” ·Õèà¢ŒÁá¢ç§ã¹Í¹Ò¤µ
ในระยะ 5 ป ทีผ่ า นมา สนช. ไดรเิ ริม่ และใหการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 410
โครงการ โดยใชงบประมาณสนับสนุน 416.16 ลานบาท คิดเปนมูลคาการลงทุนในโครงการ 7,506.44 ลานบาท หรือ
กอใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นประมาณ 18 เทาของเงินทุนสนับสนุน อันเปนการแสดงใหเห็นวา นวัตกรรม
เปนตัวเรงสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและมีศักยภาพของประเทศไดอยางรวดเร็ว

เปดโลกนวัตกรรมไทย (3)

กาวกระโดดดวยนวัตกรรม
200 ผลงานนวัตกรรมทีป่ รากฏในหนังสือเลมนี้ เปนเพียงสวนหนึง่
ของความสำเร็จอันหลากหลาย ที่มีผลมาจากการทุมเททำงานอยาง
หนักของสำนักงาน และการกำหนดยุทธศาสตรทมี่ งุ หวังใหประเทศไทย
กาวขึ้นมาเปนผูนำในดานการพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาค
หากเปรียบเทียบกับประเทศเพือ่ นบานในอาเซียน อาทิ สิงคโปรและ
มาเลเซีย จะมองเห็นภาพทีช่ ดั เจนวา การดำเนินงาน ดานพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศไทยนั้น กาวไปไกลอยางมีรากฐานที่แข็งแกรง จากการผสาน
องคประกอบทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการรังสรรคนวัตกรรมสองสิง่ ไดแก ความคิด
สรางสรรค (creativity) และความเปนผปู ระกอบการ (entrepreneurship)
ซึ่งประเทศไทยมีความไดเปรียบและสั่งสมความเชี่ยวชาญในสองเรื่องนี้
มาอยางยาวนาน เพียงแตขาดการประสานพลัง (synergy) ทีเ่ ขมแข็ง จึงทำให
ที่ผานมาเราสูญเสียโอกาสไปอยางนาเสียดาย
สนช. จึงถือเปนภารกิจหลักที่จะทำหนาที่ประสานพลังระหวางความ
เชีย่ วชาญในสองมิตดิ งั กลาว เขากับกลไกการสนับสนุนทัง้ ทางดานวิชาการและ
การเงิน เพื่อกอใหเกิดการรังสรรค “โครงการนวัตกรรม” ที่มีพลัง และสามารถ
สรางพลวัตในระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของ สนช.
ในเรื่องนี้ สามารถสะทอนใหเห็นไดจากผลสำเร็จจากการดำเนินงานประชุมและ
นิทรรศการ “InnovAsia” ทั้ง 3 ครั้งในป พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 และครั้งลาสุด
ป พ.ศ. 2551 ซึ่ ง มี ผู แ ทนจากองค ก รและบริ ษั ท ชั้ น นำต า งๆ ทั่ ว โลกเข า ร ว ม
ผลจากความสำเร็จในกิจกรรมนี้ ทำให สนช. สามารถผนึกกำลังบริษทั ในประเทศ
แลวเชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวขอเฉพาะ
เปนครัง้ แรกในภูมภิ าคเอเซีย คือ “InnoBioplast” เมือ่ ป พ.ศ. 2549 และในปลายป
พ.ศ. 2552 นี้ สนช. ไดรว มมือกับบริษทั ยักษใหญดา นอุตสาหกรรมอาหารและยาจาก
หลายประเทศ จัดงาน “Food in the Future (FIF 2009)” เพือ่ แสดงความแข็งแกรง
ของอุตสาหกรรมไทยในการเปนผูนำการผลิตนวัตกรรมอาหารปอนตลาดโลก
กาวตอไปของ สนช. คือ การพยายามผลักดันการ “กาวกระโดด” ของอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรหลักประเทศ กอใหเกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม ทีส่ ามารถสรางมูลคาเพิม่
พร อ มกระตุ น การส ง ออกสิ น ค า และบริ ก ารบนฐานของการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายสูงสุดที่ สนช. ไดรบั การมอบหมายจากรัฐบาลคือ การ
ยกระดับความสามารถการแขงขันของประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

องคกรนำแหงการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในดานการบริหารงาน คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ ไดมอบ
นโยบายให สนช. เปนองคกรที่มีขนาดเล็กและมีความคลองตัว โดยมุงหวัง
ให สนช. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
บุคลากรของ สนช. จึงมีไมเกิน 30 คน และมีโครงสรางการบริหารจัดการ
ภายในแบบแนวราบ ผานรูปแบบการดำเนินกิจกรรมใน 3 กลมุ ไดแก กลมุ บริหาร

โครงการนวัตกรรม กลุมสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และกลุมการพัฒนาระบบ
และองคกรนวัตกรรม

การพัฒนาโครงการนวัตกรรม
สนช. มงุ เนนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมใน 3 กลมุ อุตสาหกรรมหลัก ดังตอไปนี้
1. กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมในสองสาขา ไดแก
• เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เปนการพัฒนานวัตกรรมทั้งในดาน
เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ สุขภาพ (health biotechnology) และเทคโนโลยีชวี ภาพ
ดานการเกษตร (agri-biotechnology)
• ผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Product) เปนการพัฒนานวัตกรรม
เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใหแกผลิตภัณฑจากธรรมชาติ โดยเฉพาะการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหารและฟงกชันนัลฟูดส (nutraceutical &
functional foods) ผลิตภัณฑยาและเครือ่ งสำอาง (pharmaceutical &
cosmeceutical) ตลอดจนการสรางผลิตภัณฑใหมดา นอาหาร
(novel food)
2. กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry)
ซึ่งมุงเนนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในสามสาขา ไดแก
• พลังงานสะอาด (Clean Energy) ไดแก การพัฒนา
โครงการนวัตกรรมดานการจัดการของเสีย หรือการนำ
ของเสียกลับมาใชใหม การอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการ
นำของเสียไปผลิตเปนพลังงานทางเลือกในรูปแบบตางๆ
• วัสดุชวี ภาพ (Bio-Based Material) เปนการพัฒนานวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
• เกษตรอิ น ทรี ย (Organic Agriculture) เป น การพั ฒ นา
กระบวนการจัดการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกษตรอินทรีย
ตลอดทั้ ง ห ว งโซ ก ารผลิ ต เพื่ อ ให ส ามารถผลิ ต และส ง ออก
ผลิตภัณฑอินทรียที่ไดมาตรฐานการรับรองสากล ภายใต
ภาพลักษณ “Think Organic…Think Thailand”
3. กลุ ม อุ ต สาหกรรมการออกแบบและการแก ไ ขป ญ หา
(Design & Solutions) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ในสามสาขา ไดแก
• ซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส (Software & Mechatronics)
มีเปาหมายเพื่อสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิ ศ วกรรมซอฟต แ วร ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และ
เครื่ อ งจั ก รกล เพื่ อ เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและสนั บ สนุ น
กระบวนการผลิต

• การแก ป ญ หาด ว ยนาโนเทคโนโลยี (Nano-Solutions)
มีเปาหมายเพือ่ สรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมทีม่ กี ารประยุกตใช
เทคโนโลยีนาโนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เชน สิ่งทอ อาหาร
เครือ่ งสำอาง เวชภัณฑ เปนตน
• การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Design) มี เ ป า หมาย
เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีเปนฐานในการออกแบบทั้งในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงวิศวกรรม อันจะนำไปสูการสรางความ
แตกตางและสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ตราสินคาไทย

ขับเคลื่อน “นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร”
นอกจากการพัฒนานวัตกรรมใน 3 อุตสาหกรรมหลักขางตนแลว
สนช. ยังไดกำหนดกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรของประเทศ
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง มีความพรอมทั้งดานวัตถุดิบ เทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยมีการดำเนินงานอยางเปนทางการตั้งแตป พ.ศ.
2551 เปนตนมา ทั้งนี้ สนช. ไดดำเนินโครงการนวัตกรรมยุทธศาสตรซึ่ง
จัดเปน “อุตสาหกรรมคลืน่ ลูกใหม (new wave industry)” ของประเทศไทยใน
สองสาขา ไดแก
• อุตสาหกรรมการพลาสติกชีวภาพ ซึง่ เปนหนึง่ ในอุตสาหกรรมเพือ่ อนาคต
โดยมี แ ผนที่ นำทางแห ง ชาติ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพ
(National Roadmap for the Biodegradable Plastics Industry
Development) ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2551-2555) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบในกรอบงบประมาณ 1,800 ลานบาท และไดมอบหมาย
ให สนช. เปนเจาภาพหลักในการพัฒนายุทธศาสตรอตุ สาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพของประเทศดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม
• ธุรกิจเกษตรอินทรีย โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551-2554 ในกรอบงบประมาณ
4,326.80 ลานบาท โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนเจาภาพหลัก และไดมอบหมายให สนช. เปนเลขานุการ
ของอนุกรรมการบริหารจัดการองคความรแู ละนวัตกรรม โดยมีภารกิจในการ
จัดการองคความรทู จี่ ะนำไปสกู ารสรางธุรกิจนวัตกรรมดานเกษตรอินทรีย
สนช. ตั้งเปาหมายวาจะผลักดันอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตรทั้งสองนี้ไปจนถึง
ราวป พ.ศ. 2560 ซึ่ง ณ เวลานั้น สนช. คาดหวังที่จะเห็นประเทศไทยไดปรับเปลี่ยน
พื้นฐานการผลิตอยางมีนัยสำคัญ คือการเปลี่ยนระบบผลิตจากการเปนผูรับจางที่
ผลิตมากแตมมี ลู คาเพิม่ นอย (more for less) ไปสกู ารผลิตทีเ่ ปนผนู ำเสนอรูปแบบ
การจัดการ โดยเฉพาะดานการเกษตร ซึง่ จะเปนการเปลีย่ นโครงสรางไปสกู ารผลิตที่
ทำนอยแตมีมูลคาเพิ่มสูงมาก (less for more) อันเปนเปาประสงคสูงสุดที่
สนช. มุงมั่นเพื่อไปใหถึงจุดหมายในอนาคต
(6) เปดโลกนวัตกรรมไทย

Bio-Business: Agri-Solutions

P11-BT-51-10-030

ì‚¡πã“‰√´èî Õ“À“√‡√‘¡”À√—∫‰°ã‰¢ã
ìMona Riceî Feed Supplement for Chicken
¤ÇÒÁà»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ:
¹ÇÑµ¡ÃÃÁÃÐ´Ñº»ÃÐà·È´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÑ³±ÍÒËÒÃàÊÃÔÁÊÓËÃÑºä¡‹ä¢‹..ÀÒÂãµŒµÃÒÊÔ¹¤ŒÒ “âÁ¹‹ÒäÃ«” â´ÂÍÒÈÑÂ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ªÕÇÀÒ¾·ÕèãªŒàª×éÍÃÒâÁá¹Ê¤ÑÊ..ÊÒÂ¾Ñ¹¸Øà¡ÒàËÅÕÂ§¡Ñº»ÅÒÂ¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ à¾×èÍ·ÓãËŒãËŒà¡Ô´ÊÒÃ
ã¹¡Å‹ØÁâÁá¹Êâ¤ÃÙºÃÔ¹..«Öè§à»š¹ÊÒÃÊÓ¤Ñ−·ÓãËŒà¡Ô´ÊÕã¹ä¢‹á´§ áÅÐÊÒÃâÁ¹Òâ¤ÅÔ¹«Öè§ª‹ÇÂÅ´¤ÍàÅÊàµÍÃÍÅã¹ä¢‹

¡ÒÃ¤ŒØÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò:
ÊÔ·¸ÔºÑµÃàÅ¢·Õè¤Ó¢Í 0703000831

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹:
8,000,000 ºÒ·

¡Åä¡¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹:
â¤Ã§¡ÒÃ “á»Å§à·¤â¹âÅÂÕà»š¹·Ø¹”

¼ŒÙÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ:
ºÃÔÉÑ· à¿Á äºâÍà·¤ ¨Ó¡Ñ´
25 «. ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ 58 ¶. ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
ÊÇ¹ËÅÇ§ ¡·Á 10250
â·ÃÈÑ¾· 081-802 8840 â·ÃÊÒÃ 02-722 9029

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ:
ÀÒ¤ÇÔªÒ¨ØÅªÕÇÇÔ·ÂÒ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ

à»´âÅ¡¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â ¡Å‹ØÁ¸ØÃ¡Ô¨ªÕÇÀÒ¾ 21

Eco-Industry: Bio-Based Material

P11-EV-52-02-007

ìC-AOSSî ·π«ªáÕß°—π°“√°—¥‡´“–æ◊Èπ∑’ËªÜ“™“¬‡≈π
ìC-AOSSî Capsule-Arto Ocean Sediment System
¤ÇÒÁà»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ:
¹ÇÑµ¡ÃÃÁÃÐ´Ñº»ÃÐà·È´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÑ³±á¹Ç»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¡Ñ´à«ÒÐ¾×é¹·ÕèªÒÂ½˜›§¨Ò¡äÁŒ»ÃÐ¡Íº¾ÅÒÊµÔ¡ â´Â¡ÒÃ
ÍÍ¡áºº·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃà¾×èÍÅ´áÃ§»Ð·Ð¢Í§¤Å×è¹·ÐàÅã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÃÙ»á¤»«ÙÅ..(capsule..shape)..·Õè
¶Í´»ÃÐ¡Íºä´Œ..ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁàµÔÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ ´ŒÇÂ¡ÒÃÍÍ¡áººá¼‹¹ÂÒ§ãËŒÁÕÅÑ¡É³Ð
¤ÅŒÒÂ»Ð¡ÒÃÑ§..à¾×èÍ´Ñ¡µÐ¡Í¹·ÃÒÂáÅÐ´Ô¹äÁ‹ãËŒäËÅÅ§Ê‹Ù·ÐàÅ..áÅÐà¾ÔèÁáËÅ‹§·ÕèÍÂ‹ÙÍÒÈÑÂãËŒ¡ÑºÊÑµÇ¹éÓªÒÂ½˜›§
¡ÒÃ¤ŒØÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò:
ÍÂ‹ÙÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹:
36,950,000 ºÒ·

¡Åä¡¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹:
â¤Ã§¡ÒÃ “á»Å§à·¤â¹âÅÂÕà»š¹·Ø¹”

¼ŒÙÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ:
ºÃÔÉÑ· ä·ÂäÎºÃÔ´ ¨Ó¡Ñ´
29/18 ËÁÙ‹·Õè 12 á¢Ç§ÅÒ´¾ÃŒÒÇ
à¢µÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï
â·ÃÈÑ¾· 02-922 3934-5

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ:
¤³Ð»ÃÐÁ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ
áÅÐ¡ÃÁ¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§¹éÓáÅÐ¾Ò³ÔªÂ¹ÒÇÕ

à»´âÅ¡¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â ¡Å‹ØÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§àÈÃÉ°¹ÔàÇÈ 99

Design & Solutions: ICT, Logistic & Software

P12-KD-51-04-012

√–∫∫®—¥°“√§≈—ß‘π§å“¥å«¬‡∑§‚π‚≈¬’ RFID
Intelligent Stock Management System

¤ÇÒÁà»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ:
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÃÐºº«Í¿µáÇÃª‹ÇÂºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ â´ÂÍÒÈÑÂà·¤â¹âÅÂÕÍÒÃàÍ¿äÍ´Õ (Radio
Frequency Identification; RFID) à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃÃÐºØµÓáË¹‹§¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÊÔ¹¤ŒÒÍÂ‹Ò§áÁ‹¹ÂÓ
à¾×èÍãËŒ¼ŒÙãËŒºÃÔ¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒãËŒà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
áÅÐÅ´µŒ¹·Ø¹
¡ÒÃ¤ŒØÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜−−Ò:
ÍÂ‹ÙÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹:
1,370,000 ºÒ·

¼ŒÙÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ:
ºÃÔÉÑ· ÍÒÃàÍ¿äÍ´Õ ¨Ó¡Ñ´
99/28 ÍÒ¤ÒÃ«Í¿·áÇÃ»ÒÃ¤ ªÑé¹ 7 ¶. á¨Œ§ÇÑ²¹Ð
µ. ¤ÅÍ§à¡Å×Í Í. »Ò¡à¡Ãç´ ¨. ¹¹·ºØÃÕ 11120
â·ÃÈÑ¾· 02-582 3714 â·ÃÊÒÃ 02-962 0816

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ:
¡Åä¡¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹:
â¤Ã§¡ÒÃ “á»Å§à·¤â¹âÅÂÕà»š¹·Ø¹”

134 à»´âÅ¡¹ÇÑµ¡ÃÃÁä·Â ¡Å‹ØÁ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐá¡Œä¢»˜−ËÒ

à·¤â¹âÅÂÕÀÒÂã¹Í§¤¡Ã

สรุปผลการดำเนินงานในการผลักดันใหเกิดธุรกิจนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (ตุลาคม 2546 - มิถนุ ายน 2552)
ลำดั บ

ชื่อโครงการ

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

ผูรับทุน/บริษัท

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

โครงการนวัตกรรม สาขาธุรกิจชีวภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยางแผนชนิดพิเศษที่มีความหนืดคงที่
ระบบเลี้ยงกุงไคโต-โอโซนในระบบปด
ชุดตรวจไขหวัดนก
อะไมเลสโปรตีเอสและไคโตซานสำหรับอาหารสัตว
ผลิตภัณฑจากผักตบชวา
ปุยอินทรียอัดเม็ดคุณภาพสูง
กระบวนการผลิตน้ำมันมะพราวบริสุทธิ์
ระบบตรวจสอบยอนกลับในอุตสาหกรรมกุง

9.

2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547

P11-RU-45-03-001
P11-FH-46-03-001
P12-RP-47-01-001
P12-RP-45-03-003
P12-RP-45-11-011
P12-RP-46-03-001
P12-RP-47-02-004
P11-SM-47-03-002

การศึกษาความเปนไปไดของนวัตกรรมวัสดุชีวภาพ
จากมันสำปะหลัง
10. ไพลทานอยดเพื่อการสงออก

2547 P11-FH-45-07-003

11. อาหารเทียมเลี้ยงผึ้ง
12. การผลิตอาหารเสริมสุขภาพ DHA จากเชื้อจุลินทรีย
13. การผลิตผงไหมเชิงพาณิชย

2548 P12-KD-48-03-017
2548 P11-BT-48-03-003
2548 P11-BP-48-01-007

14. ขาวกลองเพื่อสุขภาพโอไรซ (O-Rice)
15. การขอรับรอง AOAC สำหรับชุดตรวจ
เชื้อซัลโมเนลลาในอาหารแบบรวดเร็ว
16. การพัฒนาตนแบบการผลิตกาวชนิดพิเศษ
จากน้ำยางธรรมชาติ
17. กลูโคซามีนสำหรับอุตสาหกรรมยา
18. การผลิตกลาเชื้อเห็ดฟางในระบบปด
19. สารเสริมชีวนะสมุนไพรดวยเทคโนโลยีชีวภาพ
20. นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงหอยเปาฮื้อในระบบปด
21. ผลิตภัณฑนวัตกรรมจากขาว

2548 P11-BP-48-01-008
2548 P11-BT-48-01-001

22.
23.
24.
25.
26.
27.

2548
2548
2548
2548
2548
2548

การผลิตเบตากลูแคนจากยีนส
อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ “LIMEX”
วัสดุปดบาดแผลชนิดชุมชื้นจากเซลลูโลส
โปรไบโอติกสำหรับอาหารปลา
การผลิตถุงมือยางชนิดพิเศษ
การผลิตตัวออนโคนมเพศเมียในหลอดแกว

2547 P11-FH-47-02-002

กลุมเกษตรกรการทำสวนยางพารา สกย. ทุงนุย
บริษัท อีแลนด คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แปซิฟก ไบโอเทค จำกัด
บริษัท ไบโอเวลธ จำกัด
กลุมแสงประทีป ตำบลบางมวง
คุณวินัย สิทธิจิรพงศ
บริษัท น้ำมันมะพราวไทย จำกัด
บริษัท ไทยคอมแมนเนจเมนท จำกัด
FXA Co., Ltd.
InterSol Consulting Co., Ltd.
TAT Energy&Engineering Co., Ltd.
ชมรมผูประกอบการกุงขาวไทย
บริษัท แพ็คฟูด จำกัด (มหาชน)
บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จำกัด
Stern & Stewart Co., Ltd.
บริษทั โควิก เคทท อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท ดอกบัวคู จำกัด
บริษัท อดินพ จำกัด
บริษัท เอสซีติก คลีนิค จำกัด และ
บริษัท เอส.ซี.อารททิสทรี จำกัด
บริษัท เชียงใหมเฮลตี้โปรดักส จำกัด
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด
บริษัท จุลไหมไทย จำกัด
บริษัท แกวหลวง จำกัด
บริษัท เพชรบูรณ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท พัฒนาวิทยาศาสตรและการจัดการ จำกัด

2548 P11-BM-48-05-011 บริษัท นำรับเบอร แอนด ลาเท็คส จำกัด
2548
2548
2548
2548
2548

P12-KD-48-06-111
P12-RP-47-06-007
P12-KD-48-01-006
P12-KD-48-01-009
P11-BT-48-06-017
P11-BT-48-06-019
P11-BT-48-06-020
P12-KD-48-04-072
P12-KD-48-02-012
P12-KD-48-01-002
P11-BT-48-04-014
P11-RP-46-05-004
P11-BT-48-01-002

28. สุราหอมสีเวย
29. ผลิตภัณฑสมุนไพร พิวราเร็กซ

2548 P11-DB-48-04-022
2548 P11-BP-48-01-003

30. ผลิตภัณฑสมุนไพร คามินอยด

2548 P11-BP-48-01-002

31. นวัตกรรมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง-โลตัสเซีย

2548 P11-BP-48-01-002

32. นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ
จากขาวอัลฟาพีเอสพี เวอรชั่น 5

2548 P12-KD-48-03-018

บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกรตเตอรฟารมา จำกัด
บริษัท ปาลวีระ ไบโอเทค จำกัด
บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด
บริษัท ภูเก็ตเปาฮื้อฟารม จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน สุพีเรียฟูด จำกัด

ดานวิชาการ
480,000
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
576,000
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
2,000,000
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
560,000
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
108,000
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
67,000
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
600,000
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 1,080,000

500,000
5,187,500
30,705,000
19,020,100
1,400,000
2,000,000
8,500,000
5,880,000

ประสานงานดานวิชาการ

650,000

2,500,000

ประสานงานดานวิชาการ

500,000

7,700,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

386,000
600,000
552,000

1,000,000
1,356,000
7,752,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

575,000
1,996,000

11,830,000
4,056,000

ดานวิชาการ

460,000

3,424,600

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
บริษัท บีโปรดักส อินดัสตรี้ จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
บริษัท พรีเมอร จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
บริษัท สยามโพลิเมอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
สหกรณโคนมพิมาย
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
สหกรณโคนมปากชอง
บริษัท แพรดีนี่ จำกัด
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
บริษัท เคมีโก อินเตอร คอรปอรเรชั่น จำกัด
ประสานงานดานวิชาการ
บริษัท โควิก เคทท อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษทั ที.โอ.พี. คอสเมติก แอนด แมนูแฟคเจอร จำกัด
บริษัท สบายสมุนไพรไทย จำกัด
ประสานงานดานวิชาการ
บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จำกัด
บริษัท อีโคเว็ท จำกัด
บริษัท เอส.ซี.อารททิสทรี จำกัด
บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล แลบบอราทอรีส จำกัด
ประสานงานดานวิชาการ
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แม็คโครฟูดเทค จำกัด
ประสานงานดานวิชาการ

1,200,000
2,530,000
1,500,000 17,000,000
260,000 16,100,000
1,000,000 75,067,080
2,700,000 182,500,000

2,500,000 170,000,000
500,000 14,353,000
200,000
6,410,000
650,000 11,000,000
2,000,000 200,000,000
2,000,000 28,673,900
1,500,000
83,000

22,587,000
50,000,000

-

135,550,000

100,000

3,500,000

-

5,000,000
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ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

ผูรับทุน/บริษัท

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

33. นวัตกรรมการผลิตชาเขียวครบวงจร

2548 P12-KD-48-03-019 บริษัท บุญรอด บริวเวอรรี่ จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

150,000,000

34. National Model for Organic Agriculture

2548 P11-BT-48-03-007 International Trade Centre

ประสานงานดานวิชาการ

-

50,000,000

35. การบริหารจัดการโรงปุยอินทรียนำรอง

2548 P11-BT-48-04-012 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
2548 P11-BT-48-06-021 บริษัท ไทยสเตมไลฟ จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

10,000,000

ประสานงาน-ดานวิชาการ

-

20,000,000

-

25,000,000

-

-

-

-

36. การรักษาโรคแทรกซอนในระบบเสนเลือด
ในผูปวยเบาหวานดวย PBSC
37. การผลิต L-Quebrachitol จากน้ำยางสกิม
เพื่อใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยา
38. การจัดตั้งสมาคมพลาสติกชีวภาพแหงประเทศไทย

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

2548 P11-BM-48-04-006 บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็กซ
ประสานงานดานวิชาการ
คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2548 P11-BM-48-08-014 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประสานงานดานวิชาการ
บริษัท นิปปอนแพ็ค จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ไทย โปรดักส จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)
การจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
2548 P11-BP-48-08-014 บริษัท โควิก เคทท อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ประสานงานดานวิชาการ
บริษัท ดอกบัวคู จำกัด
บริษัท อดินพ จำกัด
บริษัท เอสซีติก คลีนิค จำกัด
บริษัท เอส.ซี.อารททิสทรี จำกัด
บริษัท โอเรียนทอล สปริต จำกัด
บริษัท เคมีโก อินเตอรคอรปอรเรชั่น จำกัด
บริษทั ที.โอ.พี คอสเมติค แอนด เมนูแฟคเจอร จำกัด
บริษัท CWY BIO SKIN CARE จำกัด
ผลิตภัณฑกวาวเครือขาว
2548 P11-BP-48-08-013 บริษัท ลอกเลย เทรดดิ้ง จำกัด
ประสานงานดานวิชาการ
นวัตกรรมการผลิต prebiotic สำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ 2548 P12-KD-48-04-039 บริษัท บุญรอด บริวเวอรรี่ จำกัด
ประสานงานดานวิชาการ
น้ำผลไมที่มีสวนผสมของจุลินทรียแลคโตบาซิลลัส
2548 P11-BT-48-03-004 บริษัท ซี แอนด เอ โปรดักส จำกัด
รับรองความเปนนวัตกรรม
การใชสเต็มเซลลรักษาโรคแทรกซอน
2549 P11-BT-48-08-025 บริษัท ไทย สเตมไลฟ จำกัด
ดานวิชาการ
ในระบบเสนเลือดในผปู ว ยเบาหวาน
ตนแบบการผลิตเห็ดทะเลเชิงพาณิชย
2549 P12-KD-49-03-052 บริษัท พี แอนด พี อควาเรี่ยมเวิลด เทรดดิ้ง จำกัด
ดานวิชาการ
สเปรยกำจัดกลิ่นโดยใชเอนไซม
2549 P12-KD-48-04-075 บริษัท เอิรธไลฟ จำกัด
ดานวิชาการ
จากแบคทีเรียและน้ำมันหอมระเหย
การเพิ่มจำนวนสเต็มเซลลจากเลือดในสายสะดือ
2549 P11-BT-49-03-007 บริษัท ไทย สเตมไลฟ จำกัด
ดานวิชาการ
โลชั่นน้ำมันขมิ้นชันกันยุงสูตรน้ำ
2549 P12-KD-48-06-119 หางหุนสวนจำกัด พืชยาไทยอุตสาหกรรม
ดานวิชาการ
โรงงานตนแบบผลิตปยุ ชีวภาพจากจุลนิ ทรียส งั เคราะหแสง 2549 P11-BT-48-10-028 บริษัท เพิ่มพูนอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปงฝุนจากแปงขาวเจา
2549 P11-BT-48-06-023 บริษัท นิวเทริลแคร จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
โรงงานตนแบบผลิตจุลินทรียสังเคราะหแสง
2549 P11-BT-49-05-009 บริษัท อดินพ จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
การผลิตกากถั่วเหลืองคุณภาพสูงในอาหารสัตว
2549 P11-BT-48-04-015 บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแนท จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
ระบบการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายปลอดเชื้อ
2549 P12-KD-48-12-178 นายธภัทร วนาดรวรวิศาล
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
ระบบการเพาะเลี้ยงปลาการตูน
2549 P12-KD-48-11-175 บริษัท ซี บอรน ฟารม จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
และดานวิชาการ
ระบบ RFID สำหรับการจัดการขอมูลเพือ่ การ
2549 P12-KD-48-11-160 บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
ตรวจสอบยอนกลับในอุตสาหกรรมแปรรูปกุง
การสรางมาตรฐานสมโอดวยระบบเกษตรอินทรีย
2549 P11-BT-49-01-001 วิสาหกิจชุมชนกสิวัตร
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
บริษัทรวมลงทุนผาน
2549 P12-RP-47-09-031 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ไบโอ เซอรวิส จำกัด
รวมลงทุนผานบริษัท
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมทุน สตางค จำกัด
บริษัทรวมลงทุนผาน
2549 P12-RP-47-09-031 Aclires Holding Co., Ltd.
รวมลงทุนผานบริษัท
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมทุน สตางค จำกัด
บริษัทรวมลงทุนผาน
2549 P12-RP-47-09-031 บริษัท ศูนยวิจัยเครื่องสำอาง จำกัด
รวมลงทุนผานบริษัท
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมทุน สตางค จำกัด
บริษัทรวมลงทุนผาน
2549 P12-RP-47-09-031 โครงการพัฒนาหุนการศึกษาทางการแพทย
รวมลงทุนผานบริษัท
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมทุน สตางค จำกัด
บริษัทรวมลงทุนผาน
2549 P12-RP-47-09-031 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุง
รวมลงทุนผานบริษัท
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมทุน สตางค จำกัด
บริษัทรวมลงทุนผาน
2549 P12-RP-47-09-031 XCELLEREX, INC.
รวมลงทุนผานบริษัท
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมทุน สตางค จำกัด
บริษัทรวมลงทุนผาน
2549 P12-RP-47-09-031 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ดรั๊ก
รวมลงทุนผานบริษัท
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
รวมทุนสตางค จำกัด
การผลิตไวนแดงสยามมัวร
2549 P12-KD-48-10-156 หจก. สวรรคและบุตร
ประสานงานดานวิชาการ
การพัฒนาตลาดนวัตกรรมสมุนไพร
2549 P11-BP-48-12-019 บริษัท โควิท เคทท อินเตอรเนชั่นแนล
ประสานงานดานวิชาการ
ไพลทานอยด ในประเทศแคนาดา
(ประเทศไทย) จำกัด
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- 50,000,000
- 50,000,000
- 130,000,000
3,150,000
9,950,000
240,000
182,500

765,000
5,000,000

2,100,000
542,500
600,000
1,000,000
960,000
1,000,000
780,000
1,729,000

8,000,000
6,000,000
6,171,600
10,400,000
2,597,500
77,000,000
15,005,000
15,300,000

3,590,000

14,600,000

3,800,000
20,399,930

10,509,750
40,000,000

21,373,600 177,600,000
1,250,000

5,000,000

1,000,000

10,000,000

3,000,000

20,000,000

19,540,000 150,800,000
10,000,000

50,000,000

10,000
-

30,000
30,000,000

ลำดั บ

ชื่อโครงการ

65. การศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
ตนแบบสิ่งทอเพื่อปองกันแบคทีเรียดวย
เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร
66. การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑแอลฟา พีเอสพี
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
67. การศึกษาศักยภาพในตลาดโลก
ของธุรกิจนวัตกรรมขาวไทย
68. การพัฒนาขาวเคลือบสมุนไพร
69. การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑกระชายดำ
ในประเทศญีป่ นุ

70. การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรียเพื่อ
การสงออกสปู ระเทศในกลมุ สหภาพยุโรป

71. การพัฒนายางแผนชนิดพิเศษเพื่อสรางตราสินคา
Golden Rubber
72. เทคโนโลยีการผลิตสบูนมแพะ
73. เทคโนโลยีการผลิตมะนาวผง
โดยเครื่องทำแหงแบบพนฝอย
74. รูปแบบการผลิตหนอไมฝรั่งอินทรีย
75. ผาออมจากฝายอินทรีย
76. ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพชองปากไพลทานอยด
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

ผูรับทุน/บริษัท

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

2549 P12-KD-49-01-026 บริษัท ยูไนเต็ด เท็กไทลมิลส จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

5,000,000

2549 P11-BP-48-11-017 บริษัท แม็คโครฟูดเทค จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

15,000,000

2549 P11-BT-48-11-031 Asia Bio-business Co., Ltd.

ประสานงานดานวิชาการ

-

30,000,000

2549 P11-BT-48-06-022 บริษัท บางกอกตลาดขาวไทย จำกัด
2549 P11-BP-48-01-004 บริษัท โควิท เคทท อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฮเวนเฮิรบ จำกัด
บริษัท มารูเซน ฟารมาซูติตอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อริสตา ไลฟไซน คอรปอเรชั่น จำกัด
2549 P11-BT-49-05-010 International Trade Centre
มูลนิธิสายใยแผนดิน
กรมสงเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
2549 P11-BM-49-06-024 กลุมเกษตรกรการทำสวนยางพารา สกย. ทุงนุย

ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ

-

50,000,000
10,000,000

ประสานงานดานวิชาการ

-

8,000,000

ประสานงานดานวิชาการ

-

500,000

2549 P11-BP-49-07-003 บริษัท โควิท เคทท อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
2549 P12-KD-49-08-176 บริษัท ไทยเพียวอะกริคัลเจอร ฟูดส จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

5,000,000

ประสานงานดานวิชาการ

-

1,000,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

1,348,000
100,000
500,000

2,000,000
1,100,000
983,350

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

424,000
200,000
184,000
1,200,000

989,000
1,082,200
879,000
16,633,609

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

150,000
200,000
200,000
250,000

470,000
466,000
510,000
7,815,000

ดานวิชาการ

400,000

1,133,000

ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

285,000
500,000

997,800
1,394,350

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,631,000

5,200,000

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

265,000
820,000
930,000

512,500
4,903,000
3,300,000

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

980,000

3,490,000

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย

580,000
700,000
1,087,349
292,750
2,500,000
100,000
1,000,000
1,200,000
900,000

879,000
1,170,000
5,435,363
867,750
65,100,000
2,550,000
22,000,000
20,200,000
9,000,000

2550 P11-BT-49-10-001 บริษัท สวิฟท จำกัด
2550 P11-BT-49-11-005 สหกรณกรีนเนท จำกัด
2550 P11-BP-49-11-003 บริษัท โควิก เคทท อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
ตนแบบระบบการเลีย้ งไรน้ำนางฟาสิรนิ ธรเชิงพาณิชย 2550 P11-BT-50-04-010 นายสุวิน นะวะชีระ
หมวกยางสำหรับตนยางพาราในระดับนำรอง
2550 P12-KD-50-05-054 บริษัท เอส.แอล อุตสาหกรรมยาง (2000) จำกัด
ผลิตภัณฑกำจัดลูกน้ำยุงลาย temephos zeolite granules 2550 P12-KD-49-11-024 บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
การตรวจสุขภาพระดับยีนสำหรับปจจัยเสี่ยง
2550 P11-BT-50-02-005 บริษัท ฮารท เจเนติกส จำกัด
ของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
รูปแบบธุรกิจรีสอรทเกษตรอินทรีย
2550 P11-BT-50-02-004 บริษัท ชัยภูมิ พืชผล จำกัด
สารยึดเกาะจากขาวไทยสำหรับผลิตภัณฑอาหาร
2550 P11-BT-50-01-001 บริษัท เพรสซิเด็นท เกรน พรอดักท จำกัด
มาตรฐานปศุสัตวอินทรียและปศุสัตวธรรมชาติ
2550 P11-BT-50-05-012 สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
โรงเรือนเพาะเห็ดยานางิระบบปดแบบประหยัดและ
2550 P12-KD-50-06-082 บริษัท เพชรบูรณ อินโนเวชั่น จำกัด
พัฒนากระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน EUREPGAP
ตนแบบการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบพัฒนาดวย
2550 P12-KD-50-07-093 นายอมร เหลืองนฤมิตชัย
ระบบไบโอฟล็อกและไนตริฟเคชั่น
พัฒนาระบบปองกันและกำจัดตัวเรือดในโรงแรม
2550 P12-KD-50-03-028 บริษัท บุณยพรหม 2548 จำกัด
การผลิตเอนไซมปาเปนจากมะละกอสำหรับ
2550 P11-BP-49-10-001 บริษัท ออเร็นทัล สปา จำกัด
ผลิตภัณฑสปาและเครื่องสำอาง
ขาวกลองงอก GABA-rice
2550 P11-BT-49-11-008 บริษทั ปทุมไรซมลิ แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจียเมง จำกัด
บริษัท ธวัชชัย อินเตอรไรซ จำกัด
ชุดตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกคางในน้ำนม
2550 P11-BT-49-10-002 บริษัท ไฮเออร เอ็นทเตอรไพรส จำกัด
ยางธรรมชาติเกรดพิเศษ “Innoprene”
2550 P11-BM-50-02-002 บริษัท ไทยอินโนเวดรับเบอร จำกัด
ชุดตรวจนับ CD4+ lymphocytes
2550 P11-BT-50-02-006 บริษัท ไอเมด ลอบอราทอรี่ จำกัด
ดวยเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ
การผลิตเอนไซมยอยพอลิแซคคาไรดที่ไมใชแปง
2550 P11-BT-49-11-007 บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี โปรดักส จำกัด
เพื่อใชอในอุตสาหกรรมอาหารสัตวในระดับนำรอง
ไซเลจเปลือกสับปะรดโปรตีนสูง
2550 P12-KD-49-11-023 บริษัท ซี แอนด เอ ฟด จำกัด
โรงงานตนแบบผลิตปยุ ชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะหแสง 2550 P11-BT-50-03-007 บริษัท รุงเจริญอุตสาหกรรม (1994) จำกัด
เครื่องดื่มจากแปงขาวกลองงอก (rice drink)
2550 P11-BT-50-05-013 บริษัท บี เดอะ เชฟ จำกัด
สุรากลั่นจากมันเทศ (Shochu)
2550 P11-BT-50-08-023 หางหุนสวนจำกัด ภูเถา
การผลิตยางแผนชนิดพิเศษภาคอีสาน
2550 P11-EN-49-06-020 บริษัท ยางไทยอีสาน จำกัด
การผลิตเฟนกลุมชายผาสีดาของประเทศไทย
2550 P12-KD-49-10-005 นายพุทธิ ชวยชูวงศ
กะทิธัญพืช
2550 P12-KD-50-01-011 บริษัท ฟอรแคร จำกัด
การผลิตสบูอินทรีย
2550 P11-BT-50-03-009 บริษัท เชียงใหม ออรแกนนิค แอนด สปา จำกัด
แปงมะพราวอินทรีย
2550 P11-BT-50-05-015 บริษัท เอิรธบอรน จำกัด
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ลำดั บ

ชื่อโครงการ

102. ระบบการเพาะเลี้ยงกลวยไมเมืองหนาว
แบบควบคุมสิ่งแวดลอม
103. เครื่องสำอางจากสารสกัดลำไย
104. ขาวหอมมะลิอินทรียพันธุขาวดอกมะลิ 105
105. โคเนื้อธรรมชาติ
106. ความรวมมือเพือ่ การจัดทำเอกสารทางวิชาการ
“แกมมา ออริซานอล” ในน้ำมันรำขาว
107. ความรวมมือเพือ่ การจัดทำเอกสารทางวิชาการ
สมุนไพร “กระชายดำ”
108. การยืนยันความเปนไปไดทางเทคโนโลยี
ในการเคลือบสารสกัดผงไหมบนสิ่งทอ
109. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาเสื้อทอ
ผสานฝายและไหม “Cotta-silk”
110. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาตราสินคา
น้ำมันมะพราว “COCOS”
111. ความรวมมือเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑบำรุง
เสนผมจากสารสกัดสมุนไพรกระชายดำ
112. การนำรองการคัดแยกเพศเซลลอสุจิ
เพื่อการผลิตโคนมเพศเมีย
113. ระบบการใหอาหารสุกรดวยอาหารเหลว
หมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ
114. การผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA)
และผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ำที่มีกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) เปนสวนประกอบ
115. การผลิตภัณฑอาหารสัตวบกที่มีกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) เปนสวนประกอบ
116. การผลิตภัณฑอาหารที่มีกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) เปนสวนประกอบ
117. อาหารสำหรับผูปวยเบาหวานผสมสารสกัดบอระเพ็ด
118. การผลิตสารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรดจากไคโตซาน
119. การผลิตกรดแลคติกเพื่อใชผลิตพลาสติก
ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดในประเทศไทย

120.
121.
122.
123.
124.

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

ผูรับทุน/บริษัท

2550 P12-KD-50-08-108 หางหุนสวนจำกัด ประยูรออคิดส
2550 P12-KD-50-07-102 บริษัท พรีมาเฮิรบ (ประเทศไทย) จำกัด
2550 P11-BT-49-11-009 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกขาวบานนาถัง
2550 P12-KD-50-02-017 สหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
2550 P11-BT-50-02-003 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย

1,500,000 114,007,080

นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
360,000
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 1,300,000
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 647,500

32,747,865
8,002,350
3,450,500

ประสานงานดานวิชาการ-

-

50,000

2550 P11-BP-49-11-004 Arysta Lifesciene Corporation Co., Ltd.

ประสานงานดานวิชาการ

-

500,000

2550 P12-KD-50-02-013 บริษัท ยูไนเต็ด เท็กไทลมิลส จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

200,000

2550 P12-KD-50-04-046 บริษัท ธนูลักษณ จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

10,000,000

2550 P12-KD-50-04-048 บริษัท เนเชอรัล เมด จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

1,000,000

2550 P11-BP-49-11-002 บริษัท เอส.ซี.อารททิสทรี จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ

-

500,000

712,000

8,312,000

2551 P12-KD-50-03-008 บริษัท โชคชัยแรนซ จำกัด
2551 P11-BT-50-09-024 บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จำกัด

ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย

1,500,000 128,800,000

2551 P11-BT-51-01-001 บริษัท เมษา คอรปอเรชั่น จำกัด

ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 1,682,000

6,597,000

2551 P11-BT-51-03-008 บริษัท ควอลิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม

512,000

1,318,000

2551 P11-BT-51-03-007 บริษัท สิทธิพร สมุนไพร จำกัด

ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม

953,000

1,526,000

2551 P11-BT-51-02-004 บริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด
ดานวิชาการ
2551 P11-BT-50-06-017 บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกรทเตอรฟารมา จำกัด แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
2551 P11-BT-51-03-009 บริษัท นครหลวงคาขาว จำกัด
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
บริษัท พัฒนกล อาร แอนด ดี จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
บริษัท เรืองวา แสตนดารด อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท ไบโอกรีนเวิลด จำกัด
บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จำกัด
สารเคลือบผิวผลไม KU wax
2551 P11-BT-51-01-003 นายชินโชค นิธิธนาชูโชค
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
และ/หรือผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
โปรไบโอติกสำหรับปองกันโรคเรืองแสงในกุงกุลาดำ 2551 P11-BT-51-03-010 บริษัท เวป สุพีเรีย คอนซัลแตนท จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
“ไฟโบโรส” แปงยอยสลายชาจากมันสำปะหลัง
2551 P11-BT-50-10-025 บริษัท นีโอเทคฟูด จำกัด
ดานวิชาการ
ยาเหน็บทวารและชองคลอดทีม่ ี propolis เปนสารออกฤทธิ์ 2551 P11-BP-51-02-005 บริษัท บีโปรดักส อินดัสตรี้ จำกัด
นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย
เครือ่ งดืม่ สุขภาพ longana A
2551 P11-BP-51-03-007 บริษัท รวมดี จำกัด (ในฐานะเจาภาพ)
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม

1,195,000
1,340,000
1,000,000

2,873,000
4,490,000
5,000,000

680,000

1,545,000

542,000
1,080,000
700,000
550,000

936,000
2,210,100
10,000,000
1,605,400

ดานวิชาการ

550,000

2,930,000

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ

550,000
680,000

8,500,000
2,000,000

ดานวิชาการ

200,000

5,305,790

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
1,400,000
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 1,778,120

3,330,000
3,596,880

125. Layermax อาหารเสริมไกไขสำหรับ
ผลิตไขคลอเรสเตอรอลต่ำ
126. การผลิตไซรัปกลวย
127. เครื่องดื่มเพื่อความงามและสุขภาพ
จากสารสกัดสมุนไพร “เพ็ญภาค”
128. “ภูตะวัน” ปุยชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย
กลุมตรึงไนโตรเจนไดอยางอิสระ
129. เพคตินจากใบเครือหมานอย
130. การนำรองการผลิตเสาวรสในระดับฟารม
โดยใชพันธุสีมวงปลอดโรคไวรัส
131. การพัฒนากระบวนการคัดแยกและเพาะเลี้ยง
มีเซ็นไคมอลสเต็มเซลลจากฟนน้ำนมและฟนคุด
132. การผลิตโปรตีนและกะทิผงจากมะพราวอินทรีย
133. น้ำสมสายชูหมักจากสับปะรดภูแล
134. สารสกัดจากสะเดา
135. เซมเบไหมฟา
136. เอนไซมชวยยอยสำหรับสัตว

204 เปดโลกนวัตกรรมไทย

2551 P11-BT-51-05-019 บริษัท กิตติวัฒน อาร แอนด ดี จำกัด
2551 P11-BT-51-04-016 บริษัท ศิริวานิช (เอสแอนดดับเบิ้ลยู) จำกัด
2551 P11-BP-51-04-008 บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
2551 P11-BT-51-05-022 บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
2551 P11-BT-51-05-023 บริษัท อำพลฟูดสโพรเซสซิ่ง จำกัด
2551 P11-BT-51-04-015 มูลนิธิโครงการหลวง
2551 P11-BT-51-03-006 บริษัท ไบโออีเดน เอเชีย จำกัด
2551
2551
2551
2551
2552

P11-BT-51-07-025
P12-KD-51-07-055
P12-KD-51-08-063
P11-BP-51-07-010
P11-BT-51-10-027

บริษัท เอิรธบอรน จำกัด
บริษัท ภูแลโปงพระบาท จำกัด
บริษัท วสันตโปรดักส จำกัด
บริษัท บดินทรไหมไทย-โคราช จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด

ดานวิชาการ

1,218,800

5,624,400

นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย
ดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

800,000
190,000
452,400

12,273,433
8,000,000
5,000,000
5,000,000
1,382,800

ลำดั บ
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

ชื่อโครงการ

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

ครีมบรรเทาอาการอักเสบจากขอเสื่อม Longanoid
“Nuclear C.O.S” อาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว
“Noob” กวยเตี๋ยวกึ่งแหงไรน้ำมัน
“4Care” ครีมปรุงอาหารและวิปปงครีมเพื่อสุขภาพ
วานิลลา
การผลิตชุดตรวจกรุปเลือด Microtube Gel Test
“Fresh Master” ลำไยสดเพื่อการสงออก

2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552

P11-BP-51-10-015
P11-BT-51-10-028
P11-DB-51-10-032
P11-BP-51-10-017
P11-BP-51-10-018
P11-BT-52-04-009
P11-BP-51-11-019

144. “โมนาไรซ” อาหารเสริมสำหรับไกไข

2552 P11-BT-51-10-030

145.
146.
147.
148.

2552
2552
2552
2552

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

“ไฟเบอรโรส” แปงยอยสลายชาจากมันสำปะหลัง
“BFex” น้ำหวานเขมขนจากกลวย
น้ำมะมวงหิมพานตเขมขน
“ลูทีนา” ผลิตภัณฑเสริมอาหารบำรุงสายตา
จากสารสกัดจากดอกดาวเรืองและดีเอชเอ
การผลิตสารใหความหวานจากหญาหวาน
เพื่อสุขภาพ
ปยุ ชีวภาพจากจุลนิ ทรียก ลมุ ดูดซับและละลายฟอสเฟต
“DDCS” โปรตีนชนิดใหมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว
ผลิตภัณฑขนมฟงกชั่นสำหรับสุนัข
ระบบการจัดการกระบวนการผลิตเนื้อสุกรอินทรีย
“Serine” นวัตกรรมเครื่องสำอางจากผงไหม
สารสกัดเปลานอยสำหรับยา อาหารเสริม
และเครื่องสำอาง

P11-BP-52-01-001
P11-BM-52-01-001
P12-KD-51-10-068
P11-BP-52-03-006

ผูรับทุน/บริษัท
บริษัท พรีมาเฮิรบ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิน วิน เวิลดไวด จำกัด
โรงงานเสนกวยเตี๋ยวนิตย สวรรคโลก
บริษัท ฟอรแคร จำกัด
มูลนิธิโครงการหลวง
บริษัท อินโนว (ประเทศไทย) จำกัด
นายถิระนันท สถิรพงษะสุทธิ
และ/หรือ ผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
นายบวรชัย เตชะไพบูลย
และ/หรือ ผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
บริษัท บีเนเชอรัล จำกัด
บริษัท เฮลทีดิงก จำกัด
บริษัท ไทย โปรดัก แอนด อินโนเวชั่น จำกัด

2552 P11-BP-52-03-007 นางเคลือวัลย สมณะ และ/หรือ
ผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
2552 P11-BT-52-01-003 บริษัท สยาม 88 จำกัด
2552 P12-KD-51-10-070 บริษัท ราชบุรีไบโอเทค จำกัด
2552 P12-KD-51-11-076 บริษัท อินโนเพ็ต โปรดักส จำกัด
2552 P11-BT-52-03-007 บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จำกัด
2552 P12-KD-51-10-073 บริษัท เนเจอรแมกส จำกัด
2552 P11-BT-51-03-012 บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,350,000
530,400
1,790,000
598,650
1,435,520
518,530
1,087,410

3,800,000
3,722,360
22,613,500
1,182,650
5,005,400
62,500,000
2,532,169

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

990,000

8,000,000

ดานวิชาการ
นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย
ดานวิชาการ

1,080,000
280,000
140,000
1,230,000

8,150,000
13,000,000
4,334,630
2,463,615

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,011,010

5,569,140

ดานวิชาการ
นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ประสานงานดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

610,000
1,800,000
960,000
960,000
880,000

1,870,000
37,439,000
3,715,000
4,236,000
5,000,000
22,000,000

โครงการนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กังหันลมผลิตไฟฟาที่ความเร็วลมต่ำ
ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย
ระบบใหความรอนสำหรับกกลูกสุกร
ระบบการเชื่อมตอสายสงไฟฟา
สำหรับพลังงานแสงอาทิตย
การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลลม
การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษยาง
เตาอบไมยางพาราระบบสุญญากาศ
ดวยไอน้ำรอนยิ่งยวด
การพัฒนาเตาอบไมยางพาราระบบสุญญากาศ
เครื่องผลิตน้ำรอนจากเครื่องปรับอากาศ
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ (ระยะที่ 1)

10. น้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสบูดำ
11. นวัตกรรมการจัดการขยะเพื่อนำกลับมาใชใหม
12. การจัดทำรางประมวลภาพรวมเชิงเปรียบเทียบ
(Benchmarking) ของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพไทย
13. การพัฒนาสูตรการผลิตพลาสติกชีวภาพ
เพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑถุงซิป
14. การพัฒนาสูตรการผลิตพลาสติกชีวภาพ
เพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑถุงหูหิ้ว
15. พลาสติกชีวภาพยอยสลายไดเพื่อใชเปนฟลม
สำหรับงานเกษตรกรรม
16. เครื่องจักรตนแบบสำหรับผลิตถังคอมโพสิท
บรรจุกาซ LPG
17. การกำจัดขยะและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ
พลาสติกในระดับนำรอง
18. การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) ในระดับนำรอง
19. การผลิตไฟฟาจากขยะพลาสติกและ
ขยะอุตสาหกรรม

2547 P12-RP-45-09-010 บริษัท เฟลโลว เอ็นจิเนียรส คอนซัลแตนตส จำกัด นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย

5,000,000 100,000,000

2548 P11-EN-48-05-005 บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จำกัด
2548 P11-EN-48-06-010 บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

1,500,000
4,000,000

77,821,075
7,847,000

2548 P11-EN-48-06-011 บริษัท เฟลโลว เอ็นจิเนียร คอนซัลแตนส จำกัด
2548 P12-EN-48-01-001 บริษัท รีนิวอเบิลเอ็นเนอรยี่ จำกัด
2548 P11-DB-48-02-005 บริษัท ปทุมวัน แอ็ซโซซิเอท จำกัด

ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

2,000,000
1,573,500
789,400

3,185,000
7,653,500
1,274,180

2548 P11-RU-45-10-006 บริษัท ฮันซา อินเตอรเทค จำกัด
2548 P12-RP-47-09-036 บริษัท แอดวานซ เอ็กซเชนจ เทคโนโลยี จำกัด
2548 P11-BM-48-01-003 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท นิปปอนแพ็ค จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ไทย โปรดักส จำกัด
2548 P11-EE-48-01-004 บริษัท น้ำมันสบูดำไทย จำกัด
บริษัท แสงทองสบูดำไทย จำกัด
2548 P11-EV-48-03-002 บริษัท วงษพาณิชย จำกัด
2549 P11-BM-49-01-019 ชมรมพลาสติกชีวภาพไทย

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
ทุนเครือขายวิสาหกิจ
นวัตกรรม

3,350,000
300,000
300,000

6,700,000
8,460,000
1,000,000

ทุนเครือขายวิสาหกิจ
นวัตกรรม
ประสานงานดานวิชาการ
ดานวิชาการ

3,200,000

16,100,000

320,000

1,000,000
1,000,000

2549 P11-BM-49-01-020 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ดานวิชาการ

491,700

986,700

2549 P11-BM-49-01-021 บริษัท ยูนิตี้ไทย โปรดักส จำกัด

ดานวิชาการ

577,200

1,219,800

2549 P11-BM-49-06-025 บริษัท วัลยดีพาณิชยอุตสาหกรรม จำกัด

ดานวิชาการ

304,000

659,000

2549 P11-DB-48-11-045 บริษัท ยูนิเทคโพรดักส จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

2,167,700

35,500,000

2549 P12-EN-49-06-020 บริษัท ดูไวย เอเซีย จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,687,500

6,283,000

2549 P11-BM-49-06-023 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

930,000

1,629,700

2549 P12-KD-49-05-156 บริษัท พรอมมาก จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

2,150,000

10,000,000
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ลำดั บ

ชื่อโครงการ

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

20.
21.
22.
23.

ระบบกาซชีวภาพในโรงสกัดน้ำมันปาลม
บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
รถไฟฟาความเร็วต่ำ SWS
นวัตกรรมการพัฒนาระบบการผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาลม
24. การศึกษาระบบกาซชีวภาพในโรงสกัดน้ำมันปาลม
25. การพัฒนาผนังมวลเบา Steelcon
26. การปลูกพืชสบูดำในเขตพื้นที่ควบคุมของจังหวัดตาก
27.
28.
29.
30.

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต
ปายอะคริลิคประหยัดพลังงานไฟฟา
เรือนไทยภาคใตจากไมพลาสติกคอมโพสิต
การผลิตกรดแลคติกเพื่อใชผลิตพอลิแลคติกแอซิด
ในประเทศไทยในระดับนำรอง

31. ระบบทำน้ำรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
สำหรับประกอบอาหาร
32. การผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวเรต (PHB)
จากกากน้ำตาลในระดับนำรอง
33. รถไฟฟาเอนกประสงคขนาดเล็ก Cario II
34. เครื่องทำน้ำรอนแบบปมความรอน
35. การผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสียโรงสกัดน้ำมันปาลม
ดวยระบบผสมผสาน
36. เตาเผาประหยัดพลังงาน
37. การเพาะปลูกเสาวรสอินทรียดวยคางธรรมชาติ
เพื่อผลิตน้ำผลไมเขมขน
39. โฟมยางทำความสะอาดแมพิมพ
40. “ทักษิณ 3” มีดกรีดยางชนิดเปลี่ยนใบมีด
41. ระบบการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟดแบบตอเนื่องจาก
กาซชีวภาพที่ผลิตจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ไรอากาศของฟารมสุกร
42. “โอเทค” เครื่องผลิตกาซโอโซนสำหรับระบบการ
บำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมฟอกยอม
43. เม็ดคอมพาวดพลาสติกชีวภาพสูเชิงพาณิชย
44. เครื่องอบแหงยางพาราโดยใชคลื่นไมโครเวฟ
รวมกับลมรอน
45. ชุดควบคุมการใชพลังงานในระบบทำน้ำเย็น
ขนาดใหญแบบครบวงจร “Plant Smart”
46. เตาเผาแกสซิไฟเออรแบบ V-Shaped Cross-Draft
สำหรับหมอกำเนิดไอน้ำ
47. “วรวรรณ” อุปกรณตกแตงจากยาง
48. เตาเผาขยะไรมลพิษประหยัดพลังงาน
49. ERNIQ: อุปกรณควบคุมพัดลมอัจฉริยะ
50. รานอาหารอินทรีย
51. วัฏจักรชีวิตกระดาษลดโลกรอน
52. เม็ดคอมพาวดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS
กับแปงมันสำปะหลัง
53. เครื่องเปาขึ้นรูปฟลมแบบสามชั้น
สำหรับพลาสติกชีวภาพ
54. “C-AOSS” แนวปองกันการกัดเซาะพื้นที่ปาชายเลน
จากไมประกอบพลาสติก
55. “BPA-01” สารเติมแตงลดปริมาณการปลดปลอย
สารฟอรมาลดีไฮดในผลิตภัณฑไมประกอบ
56. บีโอดีเซนเซอรสำหรับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ
แบบออนไลน
57. ถังดักไขมันเพื่อสิ่งแวดลอมแบบความยาวสามเทา
58. PRO-R: อุปกรณกรองกาซ NGV/LPG ประสิทธิภาพสูง
59. เครื่องแปลงขยะชีวมวลเปนอินทรียวัตถุอยางตอเนื่อง
60. ตูอบลมรอนจากพลังงานเตาเผาชีวมวล

206 เปดโลกนวัตกรรมไทย

2549
2549
2549
2549

P11-EN-49-06-019
P11-BM-48-01-002
P11-DB-49-02-008
P11-EN-49-02-015

ผูรับทุน/บริษัท
นายธนารักษ พงษเภตร
บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จำกัด
บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส จำกัด
บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จำกัด

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย 1,500,000 49,780,000
รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 20,000,000 400,000,000
รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 10,000,000 125,000,000
ประสานงานดานวิชาการ
- 50,000,000

2549 P11-EN-49-02-016 บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จำกัด
2549 P11-EN-49-02-014 บริษัท ซีเอสเอสอลิอันซ จำกัด
2549 P11-EN-49-05-017 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสงทองสบูดำไทย จำกัด
2549 P12-KD-49-07-171 เทศบาลนครภูเก็ต
2550 P12-KD-50-05-052 บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด
2550 P12-KD-50-06-085 บริษัท วี.พี.วูด จำกัด
2550 P11-BT-50-07-019 บริษัท ไบโอกรีนเวิลด จำกัด โดยมี
บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จำกัด
เปนผูรวมโครงการฯ
2550 P12-KD-50-07-107 หางหุนสวนจำกัด รุงเรืองธัญญพัทธ

ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ

-

5,000,000
10,000,000
5,000,000

ประสานงานดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

230,000
200,000
1,475,000

1,000,000
1,480,000
1,750,000
6,675,000

ดานวิชาการ

465,000

1,000,000

2550 P11-BT-50-07-020 บริษัท มิตรผล วิจัย พัฒนาออยและน้ำตาล จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

930,000

1,629,700

2550 P11-DB-50-01-001 บริษัท ที เอส วีฮีเคิลเทค จำกัด
2550 P12-KD-50-02-022 บริษัท ชะอำพีรพัฒน เคมีคอล จำกัด
2550 P11-EV-50-05-003 บริษัท ตรังน้ำมันปาลม จำกัด

นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย

2550 P11-EN-49-12-004 บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2551 P11-BT-50-10-026 บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ อาหารไรสารพิษ จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ
ดานวิชาการ

440,000

2,000,000
5,094,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

220,000
57,750

800,000
162,500

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,117,250

4,604,000

2551 P11-EV-51-03-002 บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนดดีเวลลอปเมนท จำกัด แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

290,000

553,000

2551 P12-KD-50-08-120 บริษัท รับเบ็ค จำกัด
2551 P12-KD-51-04-011 นายมะนายิ ราหู
และ/หรือ ผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
2551 P11-EN-51-05-003 บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จำกัด

1,500,000 300,000,000
600,000 17,500,000
2,000,000 61,000,000

2551 P11-EV-51-05-005 บริษัท โพลีแมททีเรียลเทคโนโลยี จำกัด
2551 P11-DB-50-12-018 บริษัท อี. คิว. รับเบอร จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

840,000
1,231,500

1,921,000
5,398,000

2551 P12-KD-51-04-015 บริษัท เอ็นเนอรยี่ เมนเท็นแนนซ เซอรวิส จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

470,000

2,090,000

2551 P11-EN-51-05-004 บริษัท ธรรมสรณ จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,920,000

10,645,000

2551
2551
2552
2552
2552
2552

ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

182,000
728,000
185,000
1,000,000
439,840
416,000

512,000
1,551,000
5,200,000
41,781,457
879,680
690,650

2552 P11-EV-52-01-003 บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

800,000

1,650,000

2552 P11-EV-52-02-007 บริษัท ไทยไฮบริด จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,380,000

36,950,000

2552 P11-EV-52-05-008 บริษัท เดอะ เบสท พาเนล แอดดิทีฟส จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

570,000

1,080,000

2552 P11-EV-51-11-011 บริษัท โมบิลิส ออโตมาตา จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,040,000

3,120,000

2552
2552
2552
2552

P11-BM-51-05-002
P11-EV-51-08-009
P11-KD-51-08-062
P11-BT-51-10-029
P11-EV-51-11-010
P11-BM-51-11-007

P11-EV-52-01-004
P11-EN-51-12-015
P11-EV-50-05-002
P11-EN-51-07-009

บริษัท ติกา จำกัด
บริษัท เชียงใหม เอ็นไวรอนเมนท โปรเทค จำกัด
บริษัท เทคนิคอน อินเตอร คอมเมอรเชียล จำกัด
บริษัท จิตตรงเรียลเอสเต็ด จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล ทรีท จำกัด
บริษัท โปรอาร กรุป จำกัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส จำกัด
หางหุนสวนจำกัด พรมกังวาน

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย

774,000
7,700,000
150,000 10,000,000
2,000,000 195,000,000
254,300 11,500,000

ลำดั บ

ชื่อโครงการ

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

61. กังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 2 กิโลวัตตชนิดเสาเดี่ยวรวม
62. เม็ดบำบัดน้ำเสียแบบรูพรุน
63. ระบบการเลี้ยงปลานิลแบบผสมผสานรวมกับ
การปลูกพืชในแนวดิ่งดวยระบบปด
64. สารสกัดจากสะเดาคุณภาพสูง
65. การผลิตพริกขี้หนูและถั่วฝกยาวอินทรีย
ดวยระบบออรแกนิคสมบูรณแบบ
66. น้ำผึ้งอินทรียทางการแพทย
67. ระบบการจัดการฟารมเพื่อการคัดเลือก
พอแมพันธุสุกรดวยเทคโนโลยี RFID
68. ระบบผลิตกาซเชือ้ เพลิงรวมจากเตากาซซิไฟเออรชวี มวล
และกาซชีวภาพเพื่อทดแทนการใช LPG
69. การใชถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อการจัดการขยะอินทรีย
70. เม็ดคอมพาวดพลาสติกชีวภาพชนิด
เทอรโมพลาสติกสตารชกับไคโตซาน

ผูรับทุน/บริษัท

2552 P11-EN-51-10-010 บริษัท พระพายเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2552 P11-EV-52-02-006 บริษัท สิ่งแวดลอมและพลังงานเทคโนโลยี จำกัด
2552 P11-EV-51-11-012 บริษัท อีแลนดคอรปโปเรชั่น จำกัด

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

708,000
141,000
841,000

2,000,000
256,000
1,301,000

นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย
ดานวิชาการ

2,000,000
934,000

43,530,000
7,831,000

2552 P11-BT-52-05-011 บริษัท สยามเมียลอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
2552 P11-DB-52-05-033 บริษัท วินชี่เทคโนโลยี จำกัด

ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

1,100,000
860,000

5,799,000
7,600,000

2552 P11-EN-52-05-004 บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

924,000

2,460,000

ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 1,688,000
ดานวิชาการ
441,420

3,634,500
831,420

2552 P11-BT-52-01-001 บริษัท วสันต โปรดักส จำกัด
2552 P11-BT-52-02-005 บริษัท มุมดอกไม จำกัด

2552 P11-EV-52-05-009 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
2552 P11-BM-52-05-004 บริษัท แพน อินโนเวชั่น จำกัด

โครงการนวัตกรรม สาขาการออกแบบและการแกไขปญหา
1. นวัตกรรมการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน
2547
จากผาใยไหมและผาใยผสม
2. ยานยนตหุมเกราะขนาดเบาอเนกประสงค
2547
3. ศิระลำปาง
2547
4. โครงสรางศาลาไมไผ
2548
5. ระบบคนหาที่พักอยางชาญฉลาด
2548
6. พลาสติกฉายรังสี
2548
7. การผลิตตะกรอผิวนุม
2548
8. สังกะสีถวงลอ
2548
9. เครื่องออกกำลังกายกระดูกสันหลัง
2548
10. เครื่องคั่วกาแฟระบบสุญญากาศ
2548
11. เครื่องรูดบัตรเครดิตแบบไรสายระบบ GPRS
2548
12. วาลวปรับสมดุลอัตโนมัติ
2548
13. ผลิตภัณฑสิ่งทอนาโนซิลเวอร
2548
14. ระบบจัดเก็บขอมูลการกระจายสัญญาณวิทยุ
2548
15. เครื่องรดน้ำใสปุยยาฆาแมลงในแปลงผัก
2548
16. การผลิตเมมเบรนออสโมซิสผันกลับ
2548
17. การผลิตเครื่องมือวัดชนิดโฟโตมิเตอรแบบใหม
2548
18. อุปกรณกรีดยาง มีดทักษิณ
2548
19. เฟองโซรถจักรยานยนต SCC
2548
20. เครือ่ งฉีดพลาสติกทีใ่ ชความดันในแมพมิ พควบคุมการฉีด 2548
21. เครื่องแกะสลักผักและผลไมเพื่อการสงออก
2548
22. หลอดเก็บตัวอยางเลือดสุญญากาศ
2548
23. อุปกรณเติมอากาศสำหรับหองปรับอากาศ
2548
24. ระบบบริหารจัดการการดาวนโหลดริงโทน
2548
25. เครื่องบรรจุซอสและผลิตภัณฑอาหาร
2548
26. ยานยนตเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
2548
27. 3D Multimedia Objects Library
2548
28. นวัตกรรมการผลิตพื้นไมสำเร็จรูปจากไมสักตัดสาง
2548
29. ตนแบบบานไมยางพารา แบบ I
2548
30. ธุรกิจบริการซอมรถจักรยานยนต “Mo Pro”
2548
31. ไมไทยไฮเทค “ARTO”
2548
32. การจัดตั้งบริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
2548
33. รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผูปวยโรคหัวใจ
2549
34. รูปแบบธุรกิจในการผลิต TPV ในประเทศไทย
2549

P12-RP-47-06-008 หางปนมิตรผดุง

ดานวิชาการ

168,000

332,000

P11-DE-45-10-001
P11-DE-46-09-002
P12-RP-47-10-044
P12-RP-47-02-005
P12-KD-48-04-041
P11-DB-48-04-009
P12-KD-48-04-079
P12-KD-48-06-093
P12-KD-48-04-063
P12-RP-47-11-049
P12-RP-47-09-033
P12-KD-48-04-044
P12-KD-48-04-065
P12-KD-48-06-116
P12-KD-48-07-122
P12-RP-47-09-040
P11-DB-48-01-001
P11-DB-48-04-021
P12-RP-47-06-009
P12-KD-48-01-010
P12-KD-48-02-013
P12-KD-48-01-007
P12-KD-48-04-064
P12-KD-48-04-022
P11-AP-47-07-001
P12-RP-47-09-030
P12-RP-45-06-008
P11-DB-48-01-003
P11-DB-48-02-004
P11-RU-47-08-008
P12-RP-47-09-031
P12-KD-49-02-046
P11-BM-48-01-001

บริษัท ไทยทศกิจอุปกรณ จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
3,020,000
6,940,000
ผูประกอบการ 11 บริษัท
ประสานงานดานวิชาการ 2,000,000
2,000,000
บริษัท ศาลา ทาน้ำ จำกัด
ดานวิชาการ
500,000
1,000,000
หางหุนสวนจำกัด วาลูซอฟ
ดานวิชาการ
760,000
3,451,100
บริษัท เคมีอินโนเวชั่น จำกัด
ดานวิชาการ
192,900
412,400
บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด
ดานวิชาการ
775,000 14,660,000
บริษัท พี. ซี. โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ดานวิชาการ
600,000 21,000,000
หางหุนสวนจำกัด สเตรทฟอรเวิรด
ดานวิชาการ
240,000
464,000
บริษัท อิงดอย จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
435,000
870,000
บริษัท เอ็มเบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
1,500,000 10,013,934
บริษัท บาลานซเทค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
328,110
442,610
บริษัท ยูไนเต็ด เท็กไทลมิลส จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
2,595,000
4,000,000
บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
2,288,000
3,168,000
นายชาญศักดิ์ สุวรรณประเสริฐ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
180,000
210,000
บริษัท เอส เอส เมมเบรน จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
1,200,000
2,840,00
บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
1,178,520
4,734,020
นายมะนายิ ราหู
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
75,000
100,000
บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย 1,000,000 70,000,000
บริษัท กุลวัฒน อินเตอร คอรปอเรชั่น จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
600,000 11,500,000
บริษัท วายาโม จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
300,000 11,700,000
บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
90,000
3,092,000
บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
450,000 93,000,000
บริษัท พ็อพไอโดลส จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย 1,400,000 22,350,000
บริษัท ซี.แอล.เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
700,000
9,600,000
บริษัท อโกรมอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย 2,000,000 53,000,000
บริษัท Computech Micro Software จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย 2,000,000 18,268,000
บริษัท เดอะ วูด ฟอร ไลฟ จำกัด
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย 2,000,000 25,400,000
สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 400,000
1,425,000
บริษัท คลัสเตอร โปร จำกัด
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 1,640,000 11,112,690
บริษัท เอ็ม.ซี.อุดมทรัพย จำกัด
รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 15,000,000 180,000,000
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 20,000,000 100,000,000
หางหุนสวนจำกัด เอกวัตร (1994)
ดานวิชาการ
325,000
3,290,000
บริษัท สยามโพลีเมอร เอ็นจิเนียริ่ง
ดานวิชาการ
600,000
2,510,000
แอนด คอนซัลเทชั่น จำกัด
บริษัท วงศบัณฑิต จำกัด
2549 P12-KD-48-08-134 นางสาวกรียา จันทรัช
ดานวิชาการ
240,600
365,000

35. อุปกรณเติมอากาศเขาผสมเนื้อน้ำสำหรับ
บอเลี้ยงสัตวน้ำและบอบำบัดน้ำเสีย
36. เทคโนโลยีการซอมสีตัวถังรถยนต DentsDone Qwick 2549 P11-DB-49-01-003 บริษัท บุญผอง แอชฟอรด จำกัด
37. ของเลนเสริมสรางทักษะ “Let’s Plant”
2549 P11-DB-49-07-011 บริษัท ไทยคัลเลอรเคลย จำกัด
38. อุปกรณชวยปองกันควันไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
2549 P12-KD-49-05-157 บริษัท นิรินธนดีไซน จำกัด

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

1,800,000
450,000
70,000

35,000,000
4,600,000
1,000,000
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ลำดั บ

ชื่อโครงการ

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

ผูรับทุน/บริษัท

39. ขั้วและขารับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
ชนิด Quick Release
40. ชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล
41. หุนยนตตนแบบสำหรับงานเชื่อม
42. ระบบการจัดการแขงขันเทควันโด
43. ระบบตราผนึกอิเล็กทรอนิกส
44. เครื่องจำหนายกาแฟสดไฮเทค
45. แซกโซโฟนพลาสติก
46. เครื่องปรับสภาพน้ำยาหลอเย็น
47. ระบบการเรียนรูแบบตื่นตัว
48. ตนแบบเรือเหินเหนือน้ำ

2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549

49. เฟอรนิเจอรน้ำยางพารา

2549 P12-KD-49-03-116 นายนพชัย ภูจิรเกษม

50.
51.
52.
53.
54.

2549
2549
2549
2549
2549

หุนเจียระไนพลอยอัตโนมัติ
เครื่องผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนยาย
เครื่องลางกระบอกไตเทียม
ชุดควบคุมสำหรับเครื่องจักรกล CNC
บริษัทรวมลงทุนผานบริษัทรวมทุน สตางค จำกัด

55. โครงการศิระลำปาง
56. การพัฒนานวัตกรรมถังคอมโพสิทบรรจุกาซ CNG
สำหรับรถ NGV

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

2549 P11-DB-49-01-002 บริษัท ไทยศิริ อินเวนชั่น จำกัด
P12-KD-49-09-184
P11-DB-48-11-041
P12-KD-48-09-145
P12-KD-48-04-055
P12-KD-49-05-136
P12-KD-49-08-180
P12-KD-49-04-128
P12-KD-49-01-005
P12-KD-48-12-182

P12-KD-48-06-108
P12-KD-49-01-185
P12-KD-49-03-101
P11-DB-48-09-035
P12-RP-47-09-031

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
บริษัท นิวสมไทยมอเตอรเวอรค จำกัด
บริษัท วัน เซนเตอร จำกัด
บริษัท อารเอฟไอดี จำกัด
หางหุนสวนจำกัด กรีน ฮิลล คอฟฟ
บริษัท ไวเบรโต จำกัด
หางหุนสวนจำกัด บลูแพลนเน็ทพลัส
บริษัท เควี อีเลคทรอนิค แอสเซมบลี จำกัด
หางหุนสวนจำกัด เซฟตี้อินเว็นชั่นส

บริษัท สปา เจมส จำกัด
บริษัท ซีอารเอส คอนกรีต คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เมดิทอป จำกัด
บริษัท โนออ จำกัด
โครงการรวมลงทุนใน Trading Company

2549 P11-DB-48-06-029 บริษัท ศิระลำปาง จำกัด
2549 P11-DB-48-11-043 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรมธุรกิจพลังงาน
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สมาคมไทยคอมโพสิท
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนารถกอลฟไฟฟา 2549 P11-DB-48-08-034 บริษัท ที เอส วิฮิเคิล เทค จำกัด
การศึกษาเพื่อหาความเปนไปไดในการพัฒนานวัตกรรม 2549 P35-IS-48-09-003 จังหวัดภูเก็ต
ในจังหวัดภาคใตที่ประสบภัยสึนามิ
การพัฒนาเครื่องหีบน้ำมันสบูดำระดับชุมชน
2549 P11-DB-48-11-047 สมาคมเครื่องจักรกลไทย
การพัฒนาเครื่องยกโมลดอัตโนมัติสำหรับอัดแทนยาง 2549 P12-KD-49-01-026 บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด
การพัฒนาเครื่องแยกสีเมล็ดพืช
2549 P12-KD-49-03-054 บริษัท ไทยอารแอนดดี เฮาส จำกัด
การพัฒนารถดูดฝุนในโรงงานอิเล็กทรอนิกส
2549 P12-KD-49-01-012 บริษัท เซาทยูโรไทย จำกัด
การพัฒนาพัดลมระบายความรอนในหมอแปลงไฟฟา 2549 P12-KD-49-01-013 บริษัท เซาทยูโรไทย จำกัด
การพัฒนาเตาอบพลังงานแกสสำหรับชิ้นสวนยานยนต 2549 P12-KD-49-05-147 หางหุนสวนจำกัด EZP
การพัฒนาผลิตภัณฑเสื้อนาโนซิลเวอรเฉลิมพระเกียรติ 2549 P12-KD-49-50-158 บริษัท ยูไนเต็ด เท็กไทลมิลส จำกัด
การพัฒนานวัตกรรมมอเตอรสำหรับรถกอลฟไฟฟา Cario 2549 P11-DB-49-07-012 บริษัท ที เอส วิฮิเคิล เทค จำกัด
การพัฒนานวัตกรรมแบตเตอรีส่ ำหรับรถกอลฟไฟฟา Cario 2549 P11-DB-49-07-013 บริษัท ที เอส วิฮิเคิล เทค จำกัด
การจัดการผังเมืองเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 2549 P12-KD-49-07-170 เทศบาลนครภูเก็ต
การพัฒนาเมืองเกาจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอรับรอง
2549 P12-KD-49-07-172 เทศบาลนครภูเก็ต
การเปนมรดกโลกจากยูเนสโก
เทคโนโลยีการผลิตดอกไมเซรามิก
2549 P12-DB-49-08-015 บริษัท ศิระลำปาง จำกัด
รถพนสารกำจัดศัตรูพืช
2550 P12-KD-49-11-034 นายบุญเรือง เชื้อรามัญ
THAI SOS ตนแบบระบบขอความชวยเหลือแบบพกพา 2550 P12-KD-50-05-068 หางหุนสวนจำกัด จีเมด
คอนกรีตมวลเบาสำหรับบานราคาประหยัด
2550 P12-KD-50-05-062 หางหุนสวนจำกัด วริศภัทรวิศวกรรม
การพัฒนาและออกแบบระบบซอฟตแวรบนเครือ่ ง NDS 2550 P12-KD-50-05-064 บริษัท สตูดิโอ นอคเธิรน จำกัด
รถไฟฟาสำหรับคนพิการ
2550 P12-KD-50-03-039 บริษัท อินเวนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
การผลิตกระดาษเยื่อเปลือกสบูดำนำรองระดับชุมชน 2550 P12-KD-50-06-084 วิสาหกิจชุมชนมะหุงฮั้วรั้วพลังงานทดแทน
พัฒนาการเกษตร
ทอยางน้ำซึมสำหรับเกษตรกรรมในระดับนำรอง
2550 P12-KD-50-06-072 บริษัท เอ็น ดี รับเบอร จำกัด
เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิก U2-Profile Press
2550 P12-KD-50-06-073 นายทวีศักดิ์ อินธิกอง
นวัตกรรมผลิตภัณฑถวงลอ 2 ชั้น
2550 P12-KD-49-12-039 บริษัท พี ซี โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ตนแบบอุปกรณกรองอากาศขนาดเล็ก
2550 P12-KD-49-08-179 นายประสงค ลือชาชัยวงศ
เครื่องยนตสี่จังหวะอเนกประสงคขนาดเล็ก
2550 P12-KD-49-11-031 บริษัท ซีแทป โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องกัดโลหะความเร็วสูงแบบ 5 แกน
2550 P12-KD-49-11-025 บริษัท แอดวานซ อินโนเวชั่น จำกัด
หุนยนตตรวจสอบวัตถุตองสงสัย
2550 P12-KD-50-03-025 บริษัท คิงส อินเทลลิเจนทเทคโนโลยี จำกัด
การผลิตอวนสามเงื่อนแบบ U-Knot
2550 P12-KD-50-03-034 บริษัท ไทยนิปปอนแหอวน จำกัด
เครื่องขึ้นรูปแหวนยางกันซึม
2550 P12-KD-49-12-038 บริษัท เพาเวอรซีล จำกัด
พาหนะสวนบุคคล 2 ลอ
2550 P12-KD-50-03-038 บริษัท แอล. เจ. อาร. อินดัสตรี จำกัด
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รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

ดานวิชาการ

320,000

50,000,000

ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
และดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
และดานวิชาการ
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม
รวมลงทุนผานบริษัท
รวมทุน สตางค จำกัด
ดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ

1,500,000
1,000,000
165,000
465,000
500,000
1,000,000
200,000
1,000,000
1,975,000

1,720,000
60,000,000
344,000
4,880,000
1,600,000
11,100,000
500,000
4,640,000
5,200,000

421,000

1,004,000

1,200,000
350,000
500,000
1,751,000
1,530,000

35,500,000
6,000,000
4,500,000
7,750,000
3,000,000

1,000,000
-

5,869,000
50,000,000

ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ

-

5,000,000
1,000,000

ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
- 100,000,000
- 10,000,000
- 10,000,000
2,000,000
5,000,000

ประสานงานดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

90,000
65,000
205,000
1,100,000
135,000
430,000

2,000,000
240,000
143,000
545,000
5,129,040
202,000
4,270,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

300,000
400,000
180,000
250,000
2,750,000
2,025,000
250,000
500,000
1,025,000
430,000

1,330,000
3,000,000
20,000,000
340,000
6,472,000
6,187,000
400,000
1,800,000
4,220,000
680,000

ลำดั บ
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

ชื่อโครงการ

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

ผูรับทุน/บริษัท

รปูแบบ
การสนับสนุน

P12-KD-49-10-001
P12-KD-49-10-012
P12-RP-50-01-002
P12-KD-50-04-042
P12-KD-50-05-053
P12-KD-50-02-020
P12-KD-50-06-075
P12-KD-50-08-121
P12-KD-50-06-079

บริษัท ไทยเจอรเทค จำกัด
บริษัท ไทย โพลีสตีล จำกัด
บริษัท ลานเกียรเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอลเว (ประเทศไทย) จำกัด
รานพิพัชพานิชย
บริษัท สยาม วอเตอร เฟลม จำกัด
นางสาววิไลพร อินทุสุต
บริษัท เคลฟเวอร คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำกัด (มหาชน)

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
วิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

P12-KD-50-07-094
P12-KD-50-07-092
P12-KD-50-04-050
P12-KD-50-05-070
P12-KD-50-01-010
P11-BT-50-07-021

บริษัท กลาสรูม จำกัด
บริษัท โฟโทนิคศ ไซเอ็นซ จำกัด
บริษัท ไทยคัลเลอรเคลย จำกัด
สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
Thai Food and Innovation VCF Co.,Ltd

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

P11-DB-50-03-002 บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด
P12-KD-49-03-053 บริษัท ยูนิเวอรแซลแคน จำกัด
P11-DB-50-05-004 บริษัท ยูนิเวอรแซลแคน จำกัด

ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ

-

1,000,000
1,000,000
1,000,000

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

เครื่องมือตรวจสอบระบบขอมูลในรถยนต
2550
เครือ่ งจักร rotation molding สำหรับผลิตเสาไฟพอลิเมอร 2550
ระบบสรางโลกเสมือนจริงแบบซอนทับ
2550
ชุดฝกวิชาเครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส
2550
เครื่องปอกผลหมาก
2550
เครื่องผลิตกาซไนโตรเจนจากอากาศ
2550
เครื่องจำหนายอาหารอัตโนมัติ
2550
ระบบตรวจจับภาพอัจฉริยะแบบสมองกลฝงตัว
2550
พัฒนาสารเคลือบแข็งสำหรับเลนสแวนตา
2550
ที่มีคาดัชนีหักเหสูง
เซรามิกขั้นสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
2550
เครื่องแกะสลักสัญลักษณบนเลนสสายตาดวยเลเซอร 2550
อุปกรณการปลูกตนไมสำหรับเด็ก Let’s Plant
2550
ตนแบบบานไมยางพารา แบบ II
2550
การเพิ่มทุนบริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
2550
การจัดตั้งกองทุน Thai Food and Innovation
2550
Venture Capital Fund
การผลิตเครื่องทดสอบลูกตะกรออัตโนมัติ
2550
ความรวมมือเพือ่ พัฒนาตราสินคากระปองฝาใส “I-CAN” 2550
ความรวมมือเพื่อการจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ
2550
กระปองฝาใส “I-CAN”
ตนแบบหุนยนตเจียระไนพลอยที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ 2551
ระบบใหน้ำและปุยสำหรับโรงเรือนปลูกพืชแบบอัตโนมัติ 2551
เครื่องบรรจุแคปซูลยากึ่งอัตโนมัติ
2551
ถุงผานาโนซิลเวอรลดโลกรอน
2551
กระเปาผานาโนซิลเวอรลดโลกรอน
2551
ระบบทดสอบประสิทธิภาพเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 2551
Humatrix ซอฟตแวรบริหารงานบุคคล
2551
การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑสิ่งทอกันยุง
2551
กระบวนการผลิตกระปองโลหะรูปทรงและทนแรงดัน 2551
ระบบขนสงเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยเสนนำรอง
2551
เครื่องกลเติมอากาศแบบใชพลังงานแสงอาทิตย
2551
จมูกอิเล็กทรอนิกสในกระบวนการผลิตไวนองุน
2551
เกมจำลองการรบระยะประชิด
2551
ฟลเตอรควบคุมอัตราการไหลเพื่อใชในกอกประหยัดน้ำ 2551
ThaiCAD 2.5D ซอฟตแวรการออกแบบ 2.5 มิติ
2551
เครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก
2551
ระบบการนำเสนอและอนุมัติแผนงานแบบออนไลน
2551
ระบบควบคุมเครือ่ งฉีดพลาสติกไฟฟาแบบเซอรโวมอเตอร 2551
เครื่องเตรียมหลอดเก็บตัวอยางเลือดแบบอัตโนมัติ
2551
ชุดตำรวจนาโนวา
2551
เสื้อมอฮอมนาโน
2551
การผลิตเครื่องกรองน้ำดวยไสกรองอัลตราฟลเตรชัน 2551
ผลิตภัณฑจากเม็ดไมประกอบพลาสติก E3
2551
เสาปรับตั้งระดับสายระบายน้ำหลอสมองและไขสันหลัง 2551

P12-KD-50-09-125
P12-KD-50-11-146
P12-KD-50-11-147
P12-KD-50-10-141
P12-KD-50-11-149
P12-KD-50-10-139
P11-DB-50-12-020
P12-KD-50-08-123
P11-DB-50-10-010
P11-DB-51-01-009
P11-DB-51-01-008
P11-DB-50-12-019
P12-KD-50-08-119
P12-KD-50-10-130
P11-DB-50-12-015
P12-KD-51-03-006
P12-KD-51-03-010
P11-DB-51-01-007
P11-DB-51-03-018
P11-DB-51-03-014
P11-DB-51-03-017
P11-DB-51-03-012
P11-DB-51-03-016
P12-KD-51-05-035

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
วิชาการ
วิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
ประสานงานดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
ประสานงานดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ

300,000
370,000
100,000
358,750
1,500,000
950,000
455,000
610,000
450,000
30,000
500,000
130,000
300,000
500,000
300,000
1,075,000
175,000
1,000,000
550,000
200,000

475,000
500,000
400,000
500,000
500,000
2,820,000
35,234,792
40,000
3,518,500
920,000
850,000
1,500,000
1,175,000
330,000
10,305,000
117,000
400,000
3,350,000
1,050,000
2,155,000
250,000
40,000,000
1,300,000
335,000

129.
130.
131.
132.

ระบบตีขึ้นรูปโลหะอัตโนมัติ
เครื่องอบแหงไอน้ำผลิตกลวยตากอนามัย
เครื่องตนแบบผลิตกระเบื้องดินเผาสองสีเมืองหนาว
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กระบบ Switching

P12-KD-51-05-041
P12-KD-50-04-047
P12-KD-51-05-034
P12-KD-51-05-032

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
400,000
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 804,000
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
500,000
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
75,000

2,650,000
3,365,700
900,000
100,000

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

133. ระบบจัดการขอมูลการใชงานมิเตอรไฟฟา
และมิเตอรน้ำในอาคาร
134. พันซคารไบดรูปรางพิเศษสำหรับแมพิมพยานยนต
และอิเล็กทรอนิกส
135. ระบบบริหารจัดการขอมูลสุขภาวะอาชีวอนามัย
136. ระบบบริหารจัดการพจนานุกรมครบวงจร
137. ระบบงานบริหารงานขาย Modern Trade อัจฉริยะ

2551
2551
2551
2551

2551 P12-KD-51-05-033

บริษัท สปา เจมส จำกัด
บริษัท ลานนา โอเรียนตัลไฮโดรโปรนิค จำกัด
บริษัท สยามโกลบอลเทรด จำกัด
บริษัท แสนทวี อินเตอร กรุป จำกัด
บริษัท ไอ.อี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เซนิทคอร จำกัด
บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด
บริษัท คัฟเวอรแนนท จำกัด
บริษัท นิวแคน จำกัด
บริษัท ฟโบ คอรป จำกัด
บริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
บริษัท กรานมอนเต จำกัด
บริษัท ไซค-อารม จำกัด
บริษัท วี.อาร. ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท โจวิท จำกัด
บริษัท สมารท ทริค เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ลานเกียรเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แมชีนเนอรี่เอ็มโปเรียม (1995) จำกัด
บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แสนทวี อินเตอร กรุป จำกัด
บริษัท นาโนโพลิส จำกัด
บริษัท สยามคาสทไนลอน จำกัด
บริษัท เซริบรัม ดีไซน จำกัด
คุณวันดี สุทธิศักดิ์
และ/หรือผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด
วิสาหกิจชุมชนกลวยตากอินทรียบานไร
บริษัท ภราดรอุตสาหกรรม จำกัด
นายไพสิทธิ์ รวดเร็ว
และ/หรือผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
บริษัท อิมพัลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

1,180,000
200,000
316,000
480,000
50,000
545,500
1,200,000
842,000
488,000

2,550,000
520,000
426,000
622,000
75,000
3,000,000
2,660,045
2,052,000
1,494,800

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
280,000
936,060
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
580,000
1,850,000
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
500,000 11,650,000
ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 400,000
1,425,000
รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 20,000,000 200,000,000
รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 50,000,000 210,000,000

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

500,000

2,000,000

2551 P12-KD-51-05-043 บริษัท ที.เอ็ม.ดี ทูลสแอนดดาย จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

500,000

72,970,000

2551 P12-KD-51-05-023 บริษัท เมดดิคัลซอฟท จำกัด
2551 P12-KD-51-04-014 บริษัท ไทยซอฟทแวรเอ็นเตอรไพรส จำกัด
2551 P12-KD-51-05-045 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

400,000
300,000
400,000

3,700,000
2,664,000
2,611,280

เปดโลกนวัตกรรมไทย 209

ลำดั บ

ชื่อโครงการ

ป ที่
รหัส
สนั บ สนุ น โครงการ

138. ระบบสืบคนขอมูลเฉพาะพื้นที่
2551
139. เครื่องผสมน้ำยาและสารเคมีอัตโนมัติ
2551
เพื่อการปศุสัตว (Smart Doser)
140. อนุภาคซิงคออกไซดนาโนสำหรับ
2551
ผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องสำอาง
141. บานดินผสมน้ำยางพารา
2551
142. ไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดสมุนไพร
2551
สำหรับผลิตภัณฑสิ่งทอ
143. ระบบจัดการคลังสินคาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
2551
144. รถตัดออยขนาดเล็ก
2551
145. โคมไฟผาตัดชนิดหลอด LED
2551
146. ระบบบริหารการขนสง
2551
147. เครื่องตัดแผนหนังอัจฉริยะ
2551
148. ศูนยบริการฟลมกรองแสงรถยนต “ดูดี”
2551
149. แซกโซโฟนพลาสติก “ไวเบรโต”
2551
150. อางอาบน้ำอัจฉริยะ
2551
151. ประสานงานรวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรมหลอดเก็บ
2551
ตัวอยางเลือดชนิดสุญญากาศ
152. เครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน
2552
153. ระบบบริหารจัดการไฟฟากำลัง
2552
สำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
154. เครื่องปนดาย “ไทยนำโชค”
2552
155. เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุพืชระบบลมแหง
2552
156. เครื่องผลิตเกลือทะเล
2552
157. ชุดหูฟงบลูทูธอัจฉริยะ
2552
158. ระบบแยกทองจากน้ำทิ้งโรงงานเครื่องประดับ
2552
159. ระบบจัดเก็บสินคาอัตโนมัติ
2552
160. เครื่องลางกระบอกไตเทียมดวยคลื่นอัลตราโซนิค
2552
161. การออกแบบไมโครชิป RFID ในยานความถี่สูง
2552
สำหรับ Tag ประเภทฉลากสินคา
162. ระบบทดสอบประสิทธิภาพเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 2552
163. ชุมชนออนไลนเพื่ออุตสาหกรรมดนตรียุคใหม
2552
164. ระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสายเพื่อใชติดตาม
2552
ยานพาหนะแบบเรียลไทม
165. ระบบการกระจาย PIN แบบออนไลน
2552
166. ระบบบันทึกภาพและแสดงผลแบบสามมิติ
2552
167. “คิดดี” เกมออนไลนอัจฉริยะสำหรับเด็กไทย
2552
168. เครื่องตรวจและเลือกภาชนะชานออย
2552
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดวยวิธี Image processing
169. สายพานปรับความยาวไดสำหรับศูนยกระจายสินคา 2552
170. “ดินสอ” หุนยนตบริการอัจฉริยะ
2552
171. เครื่องบัดกรีความแมนยำสูงระดับไมครอน
2552
172. โปรแกรมแชรแวรเพื่อการศึกษาสำหรับธุรกิจ SMEs 2552
173. ระบบสตูดิโอเสมือนจริงสามมิติ “Virtual Studio”
2552
174. เครื่องลางขวดแกวอัตโนมัติ
2552
175. ผาเบรคนาโน
2552
176. การผลิตนาโนแคลเซียมคารบอเนต
2552
สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
177. กอกน้ำเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ
2552
178. ฟลมบรรจุภัณฑนาโน
2552
179. แผนแสดงประสิทธิภาพการฆาเชื้อของรังสียูวี
2552
180. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต T5 นาโน ไรฝุน
2552
181. พัฒนาตนแบบ RFID Tag ยานความถีส่ งู ประเภทฉลากสินคา 2552
182. เครื่องตัดเลเซอร 5 แกนปรับมุมตัดอัตโนมัติ
2552
183. ฟลเตอรกรองอากาศนาโน
2552
184. ระบบสื่อสารขอมูลทางการแพทยทางไกลระหวาง
2552
ประเทศสำหรับผูปวยระบบทางเดินอาหาร
185. ฉนวนลูกถวยไฟฟาเซรามิกชนิดแขวนแบบคอตัน
2552

210 เปดโลกนวัตกรรมไทย

ผูรับทุน/บริษัท

P12-KD-51-04-022 บริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
P12-KD-50-05-071 บริษัท ไมโครเซนส จำกัด

รปูแบบ
การสนับสนุน

มู ล ค า
มู ล ค า
การสนับสนุน การลงทุ น

ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

800,000
300,000

8,000,000
457,000

ดานวิชาการ

440,000

6,452,000

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

325,000
1,088,100

594,000
65,000,000

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย
ประสานงานดานวิชาการ

420,000
900,000
342,000
828,000
1,485,000
300,000
600,000
800,000
-

1,370,000
8,000,000
22,000,000
5,959,000
12,032,000
25,000,000
15,100,000
57,000,000
17,000,000

P12-KD-51-04-017 บริษัท สปาร แมคคาทรอนิคส จำกัด
P12-KD-51-10-066 บริษัท ฟวชั่น เทคโนโลยี่ แอนด เซอรวิส จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

865,000
324,000

2,190,000
584,000

P11-DB-51-08-065
P12-KD-51-10-072
P12-KD-51-07-056
P11-DB-51-07-026
P12-KD-51-08-064
P11-DB-51-10-035
P12-KD-51-10-075
P11-DB-51-11-034

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

840,000
472,800
824,750
400,000
705,000
1,000,000
700,000
756,000

2,440,000
2,000,000
98,000,000
770,000
1,490,000
2,000,000
1,400,000
3,183,800

P11-DB-51-11-037 บริษัท ฟรีวิลล เอฟเอ็กซ จำกัด
P11-DB-51-11-036 บริษัท โมบัส จำกัด
P11-DB-51-11-038 บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

408,000
600,000
1,300,000

2,934,300
5,743,600
3,116,000

P11-DB-51-11-042
P12-KD-52-02-006
P12-KD-51-12-081
P12-KD-52-02-004

บริษัท เพย เน็ตเวริ์ค จำกัด
หางหุนสวนจำกัด ทัศนทิพย
บริษัท คีน อายน จำกัด
บริษัท ไทย อารแอนดีเฮาส จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

600,000
670,000
650,000
700,000

5,310,000
930,000
1,207,000
2,000,000

P11-DB-52-01-005
P11-DB-52-03-010
P11-DB-52-03-009
P11-DB-52-03-011
P11-DB-52-05-032
P12-KD-52-03-011
P11-DB-51-10-033
P11-DB-52-03-021

บริษัท พัฒนกลการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส จำกัด
บริษัท เกรทเทค ไซเบอรเนติกส จำกัด
บริษัท ซีเนียร คอม จำกัด
บริษัท ไอเอสแอลที จำกัด
หางหุนสวนจำกัด เอสบายโปรดักส
บริษัท คอมแพ็คอินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด
บริษัท นาโน แมททีเรียลส เทคโนโลยี จำกัด

แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
ประสานงานดานวิชาการ
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

255,000
1,082,000
852,000
560,000
600,000
400,000
916,000

900,000
3,279,000
1,906,000
840,000
2,825,000
42,500,000
5,400,000
1,750,000

P11-DB-52-05-030
P11-DB-52-03-019
P12-KD-51-10-071
P11-DB-52-05-029
P11-DB-52-05-037
P11-DB-52-03-008
P11-DB-52-03-022
P11-DB-52-05-036

บริษัท วี.อาร. ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท ไทยออฟเซท จำกัด
บริษัท อินโนเวท พลัส จำกัด
บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แหลมฉบังอินดัสทรี จำกัด
บริษัท นาโน เจเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท จี.ไอ.แคปซูล ไดแอ็คโนสติกส จำกัด

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน
แปลงเทคโนโลยีเปนทุน

P11-DB-51-07-021 บริษัท นาโน แมททีเรียลส เทคโนโลยี จำกัด
P11-DB-50-08-007 บริษัท สยามบานดิน จำกัด
P11-DB-51-03-011 บริษัท คัฟเวอรแนนท จำกัด
P12-KD-51-04-012
P11-DB-51-06-020
P12-KD-51-07-061
P12-KD-51-07-060
P11-DB-51-07-022
P11-DB-51-03-015
P12-KD-51-05-047
P11-DB-51-07-024
P12-KD-50-06-077

บริษัท อารเอฟไอดี จำกัด
บริษัท ธนบุรีประกอบยนต จำกัด
บริษัท อินโนเอกเซล จำกัด
บริษัท ดี เอ็กซ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท พลาทรัพย จำกัด
บริษัท โซลาร การด มารเกตติ้ง จำกัด
บริษัท ไวเบรโต จำกัด
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด
บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสที เท็กซไทล จำกัด
บริษัท ยูแมคไซแอนทิฟค จำกัด
บริษัท ช.จรัส ซี ซอลท จำกัด
บริษัท อากาศ จำกัด
บริษัท สยามวอเตอรเฟรม จำกัด
บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โนออล จำกัด
บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จำกัด

P11-DB-52-05-027 บริษัท ไฟน อารต เซรามิค จำกัด

ดานวิชาการ
รวม

178,000
298,000
495,000
7,040,000
118,000
470,000
420,000 229,940,604
558,000
3,183,800
950,000
5,200,000
650,000
4,200,000
924,000
6,240,000
375,000 80,000,000
416,156,529 7,506,435,951

