
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 



1.  ที่มำ  และค ำนิยำม 
2.  กระบวนกำรขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไ์ทย 
3.  หลักเกณฑ์กำรขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไ์ทย 
4.  ขั้นตอนกำรสนับสนุนทุนพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ที่ไดร้บักำรขึ้นบัญชี 
5. ควำมก้ำวหน้ำของกำรขึน้บัญชี 
 
 

ประเด็นกำรบรรยำย 



องค์ประกอบ 

คพน. 
 

ที่มำ 

ค ำสั่ง คสช. ที่ 112/2557 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำพัฒนำ 
ระบบนวัตกรรมของประเทศ  (5 สิงหำคม 2557) 

ค ำสั่ง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 36/2558 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน)  

4 กุมภำพันธ์ 2558 (ยกเลิกค ำสั่ง คสช. 112/2557) 

คณะอนุกรรมกำร 
จัดท ำข้อเสนอ 

กำรพัฒนำระบบ
นวัตกรรมไทย 

คณะอนุกรรมกำร
ก ำหนดควำมต้องกำร

ของภำครัฐ 
ท่ีใช้นวัตกรรมไทย 

คณะอนุกรรมกำรปรับปรุง
กฎระเบียบเกี่ยวกับกำร 
สร้ำงตลำดนวัตกรรมใน

หน่วยงำนภำครัฐ 

คณะอนุกรรมกำร
เตรียมกำรจัดตั้งสถำบัน
พัฒนำเทคโนโลยีระบบ
ขนส่งทำงรำงแห่งชำติ  

คณะท ำงำนฯ  
ด้ำนเกษตรกรรม 

(ประธาน = สวก.) 

คณะท ำงำนฯ     
ด้ำนอื่นๆ  

(ประธาน = วช.) 

คณะท ำงำนฯ  
ด้ำนคมนำคม 

(ประธาน = สคร.) 

คณะท ำงำนฯ  
ด้ำนควำมมั่นคง 
(ประธาน = DTI) 

คณะท ำงำนฯ  
ด้ำนกำรแพทย์และ

สำธำรณสุข  
(ประธาน = สปสช.) 

มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย 



คพน. 

1. จัดท ำข้อเสนอ 
กำรพัฒนำระบบนวัตกรรม 

ของประเทศ  

4. ก ำหนดแนวทำง 
กำรส่งเสริมและสนับสนุน

กำรมีส่วนร่วม 

2. ก ำหนดแนวทำง
กำรบูรณำกำร 

3. เสนอแนะกลไก 
กำรเช่ือมโยง 

> ด้ำนนโยบำย  
> กำรบริหำรจัดกำรแผนงำน 
> มำตรกำรเร่งดว่น  
> มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง 
> กำรแก้ไขปรับปรุง/พฒันำ 
 >> กฏหมำย/ กฏระเบียบ 
      ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร  
      ด้ำนนวัตกรรม  

> งบประมำณ 
> กำรด ำเนินงำนของ 
   หน่วยงำน  

> โครงกำรลงทุนขนำด 
   ใหญ่ของประเทศ 
> ตลำดภำครัฐ  
> ภำคกำรผลิตและ 
   บริกำรของประเทศ 
> ด้ำนกำรเงินและกำร 
   ระดมทุน  

> ภำคเอกชน 
> ต่ำงประเทศ 

 
หน้ำท่ี 



นิยำม 

บัญชีนวัตกรรม   
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  

(Pre-commercial)  

บัญชีแนะน ำผลงำนวิจัย
และควำมต้องกำร

นวัตกรรมไทย  

• ผลงำนพร้อมใช้  
ผ่ ำนมำตรฐำน มี ควำม
ต้องกำรแล้วและมีเอกชน
รับถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือ
มีกำรผลิตโดยภำคเอกชน 
 
 

• ผลงำนใกล้จะพร้อมใช้ 
มีควำมต้องกำรแล้ว แต่ยังไม่
ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน/
คุณภำพ หรืออยู่ในช่วงของ
กำรทดสอบเ พ่ือให้ ได้กำร
รับรอง 
 

• ผ ล ง ำ น วิ จั ย พ ร้ อ ม ใ ช้            
ได้มำตรฐำน ขำดควำมต้องกำร 

      บัญชีแนะน ำผลงำนวิจัยไทย 
• ผลงำนไม่มี แต่มีควำมต้องกำร

ใช้มำก 
      โจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนำผลงำน 
 





 
 

-วิชำกำร 
-เศรษฐกิจ 
-สังคม 
-ควำมม่ันคง  
-นโยบำย 

มี
ศักยภำพ 

ทรัพยำกร
ในประเทศ

ไทย 

ควำมคิด
ริเร่ิม 

มีควำม
ต้องกำร
ของผู้ใช้ 

มปีระโยชน์
และคุณค่ำ 

ใหม่ 

ปรับปรุง 

 
 

- มีมำตรฐำน 
- ปลอดภัย 
- ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ 

 

 
-ก่ี % 
- ในพื้นท่ี 
-ในภูมิภำค 
-พัฒนำจำก
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ 
  

 
-ภำครัฐ 
- ภำคเอกชน 
 -ตลำดอ่ืนๆ 
 

ลักษณะเด่นของสิ่งประดิษฐ์ 



                  ลักษณะเด่นของสิ่งประดิษฐ์ 

เกิดจำกควำมคิดริเริ่มและควำมเพียรพยำยำม 
        ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  

ทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรประดิษฐ์คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยำกรท่ีมีในประเทศไทย 

   มีประโยชน์หรือมีคุณค่ำเชิงวิชำกำร  เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม/ ควำมมั่นคง  
        และเชิงนโยบำย 

เป็นประดิษฐ์ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 
        หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในทำงอื่นได้ 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีควำมต้องกำรตรงตำมค ำของบประมำณของส ำนักงบประมำณ 
         และ/หรือควำมต้องกำรตำมจำกกำรส ำรวจของคณะท ำงำนฯ 
         และ/หรือ ที่มีบริษัทเอกชนสนใจน ำไปลงทุนผลิต 



ส ำรวจข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ไทย และกลั่นกรองค ำขอ 
ข้ึนบัญชีตำมแนวทำงหลักเกณฑ์  

- กำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนนักประดิษฐ์ขึ้นบัญชี 
- กำรส ำรวจผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไทย 
- กำรกลั่นกรองค ำขอขึ้นบัญชีตำมแนวทำงหลักเกณฑ์ 
 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
เพื่อรองรับกำรข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  

- กำรวำงระบบสำรสนเทศในกำรน ำยื่นค ำขอ 
  ขึ้นบัญชีสิ่งประดษิฐ์และน ำเข้ำข้อมูลที่เกีย่วข้อง 
- บริหำรฐำนข้อมูล 

กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 
ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของภำครัฐ/ภำคเอกชน  

เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและใช้ประโยชน์ 
 

- การเปรียบเทยีบข้อมูลสิง่ประดษิฐ์ที่ขอขึ้นบญัชี
สิ่งประดิษฐ์ไทยกับข้อมูลความต้องการภาครัฐ 

 - การเปิดเวทีปรกึษาหารอืเพือ่ร่วมกันก าหนดแนวทาง
พัฒนาเพิม่เตมิผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในบัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทย

เป็นรายผลงาน 
- การกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญของผลงานที่ขึ้น

บัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทยตามบัญชีความต้องการภาครฐั 
- การพิจารณาจัดสรรทุนเพือ่พฒันาสิง่ประดษิฐ์ในบญัชี

สิ่งประดิษฐ์ไทย 

กระบวนการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ของ วช. 



ก ำหนดแนวทำงหลักเกณฑ์
กำรข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

ประชำสัมพันธ์ + รวบรวม 
ส ำรวจผลงำนสิ่งประดิษฐ์

จำกภำครัฐ/ เอกชน  
ท่ัวประเทศ 

วช. พิจำรณำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ตำมแนวทำง

หลักเกณฑ์ 

ส ำนักงบประมำณประกำศข้ึน
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ และ

ตรวจสอบข้อมูล 
กับควำมต้องกำรภำครัฐ 

วช. พิจำรณำจัดสรรทุนในกำรพัฒนำ 
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

ตำมแนวทำงหลักเกณฑ์และจับคู่ผู้ประกอบกำร 

นักวิจัยพัฒนา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

รับมอบนโยบาย 

ม.ค.  
2559                   ก.พ.   มี.ค. มิ.ย.  

สวทช. พิจารณา 
ขึ้นบัญชีนวัตกรรม

ไทย 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 



ด้ำนอ่ืนๆ 

ด้ำนคมนำคม 

ด้ำนเกษตรกรรม 

ด้ำนควำมม่ันคง 

ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

1. นักวิจัย/นักประดษิฐ์ส่งค ำขอ 

ขึ้นทะเบียนบัญชีส่ิงประดษิฐ์ไทยผ่ำน IT  
 2. วช.กลั่นกรองผลงำนเบื้องตน้ 

ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

3. คณะท ำงำนพิจำรณำผลงำน สิ่งประดิษฐ์ในบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย แต่งตั้งจำกกรรมกำร

สภำวิจัยแห่งชำติสำขำต่ำง  ๆพิจำรณำ จัดล ำดับสิทธิประโยชน์ของผลงำนในบัญชี 

1.เป็นผลมำจำกกำรวิจัยและ

พัฒนำอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 2. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล

สัญชำติไทย สถำบันวิจัยไทย 

สถำบันกำรศึกษำไทย ภำคเอกชนไทย 
หรือรัฐวิสำหกิจไทย 

สถำนะที่ 1 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีต้องมีกำรพัฒนำต่อยอด 

1.1  มีต้นแบบ และอยู่ระหว่ำงกำร 
       ทดสอบเพ่ือกำรใช้งำน 

1.2 ผลิตและพร้อมจ ำหน่ำยหรือ 

      ให้บริกำรเชิงพำณิชย์แล้ว 

1.3 ได้รับมำตรฐำนรับรอง แต่ยัง 
      ไม่มีหน่วยงำนเอกชนรับไปผลิต 

สถำนะที่ 2  

เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีโอกำสซื้อขำยได้ 

2.1 เป็นต้นแบบท่ีสำมำรถน ำไปทดสอบภำคสนำม  
       และผลิต หรือพร้อมท่ีจะจ ำหน่ำย 

2.2 เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน 

       ไดต้ำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนและผ่ำนกำร 

       ตรวจสอบคุณภำพ  เช่น กำรทดสอบคุณภำพ 
       ทำงกล มำตรฐำนควำมปลอดภัย กำรทดสอบ 

      ทำงเคมี กำยภำพ ชีวะ ฟิสิกส์ มำตรฐำนควำม 

       ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์/สินค้ำนั้น 

2.3 ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะผู้ทรง คุณวุฒิ 
       (กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติท่ีเกี่ยวข้อง)  

       ท่ี วช.ได้แต่งต้ังข้ึน 

5. คณะท ำงำน 

ก ำหนดควำมต้องกำร 

ของภำครัฐ 

ทีใ่ช้นวัตกรรมไทย 

เห็นชอบ 

6. คณะอนุกรรมกำร 

ก ำหนดควำมต้องกำรของภำครัฐ 

ที่ใช้นวัตกรรมไทย 

ให้ควำมเห็นชอบ 

7. ส ำนักงบประมำณประกำศ   

“บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 

ข้ันตอนการข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

4. คณะท ำงำน 

พัฒนำระบบ 

บริหำรจัดกำร 

บัญชสีิ่งประดิษฐ์ไทย 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ตำมหลักเกณฑ์ 



7. ส ำนักงบประมำณประกำศ   
“บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” 

 

สถำนะที่ 1 : สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องมีกำรพัฒนำต่อยอด สถำนะที่ 2 : สิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกำสซื้อขำยได้ 

สิทธิประโยชน์ ได้รับกำรส่งเสริมงบประมำณวิจัยจำกเครือข่ำย
องค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) เป็นล ำดับแรก ทั้งน้ี กรณีผู้
ยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเป็นภำคเอกชน ให้ร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำไทย เพื่อขอรับกำรสนับสนุน

ทุนวิจัยในกำรต่อยอดจนกว่ำจะสำมำรถขึ้นทะเบียนในบัญชี
นวัตกรรมกรรมไทย 

สิทธิประโยชน์ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนซ่ึงมีกฏหมำย
บัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐ สำมำรถจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรสินค้ำที่มี
รำยชื่อโดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ซ่ึงมีวิธีกำรท ำนอง
เดียวกันตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุที่หน่วยงำนน้ันๆ ถือปฏิบัติ 

เกณฑ์กำรจัดสรรทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนำต่อยอด 
ส ำหรับผลงำนท่ีอยู๋ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย   

1. สิ่งประดิษฐ์ที่มีต้นแบบ 
2. สิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถจดทรพัย์สนิทำงปญัญำได้ มีรำยงำนกำรตรวจสอบ 

    ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ (Patent Search) 
3. สิ่งประดิษฐ์ “ท่ีมีควำมต้องกำร” ตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

    ภำครัฐ และ/หรือควำมต้องกำรจำกกำรส ำรวจของคณะท ำงำนฯ 
4. สิ่งประดิษฐ์ที่มีบริษัทเอกชนสนใจน ำไปลงทุนผลิต 

ขั้นตอนของกรมบัญชีกลำง 

ขั้นตอนกำรบริหำรทุนโครงกำรพัฒนำสินค้ำนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 



(คอบช.) 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย

แห่งชำติ (วช.) 

ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี
แห่งชำติ 

ส ำนัก
งบประมำณ 

ควำมเกี่ยวเนื่องของกำรด ำเนินงำน 



1. ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีข่อขึน้ทะเบยีนบญัชสีิง่ประดษิฐ์ ต้องเป็นผลมาจากการวิจยัและพฒันาอย่างมีนัยส าคญั โดยบุคคล
ธรรมดาหรอืนติบิุคคลสญัชาตไิทย สถาบนัวจิยัไทย สถาบนัการศกึษาไทย ภาคเอกชนไทย หรอืรฐัวสิาหกจิไทย ทัง้นี้ สิง่ประดษิฐ์นี้ ไม่
จ าเป็นตอ้งวจิยัและพฒันาขึน้ในประเทศไทยทัง้หมด อาจวจิยัต่อยอดจากต่างประเทศกไ็ด ้แต่โดยตอ้งถูกตอ้งตามทรพัย์สนิทางปญัญา 

2. ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนบญัชสีิง่ประดษิฐ์ไทย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสญัชาติไทย สถาบนัวจิยัไทย สถาบนัการศกึษา
ไทย ภาคเอกชนไทย หรอืรฐัวสิาหกจิไทย    ทัง้นี้ ในกรณผีูย้ ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนบญัชสีิง่ประดษิฐ์ไทยเป็นภาคเอกชน ตอ้งมสีถานะเป็น
นติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้อย่างถูกตอ้งตามกฏหมาย และมผีูถ้อืหุน้เป็นสญัชาตไิทย ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 

3. การขึน้บญัชสี ิง่ประดษิฐ์ไทย ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการก าหนดความตอ้งการของภาครฐัทีใ่ชน้วตักรรมไทย
เรยีบรอ้ยแลว้ 

หลักเกณฑ์กำรขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 



ท่ีมำ : คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ในกำรประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2559 

เกณฑ์กำรจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนำต่อยอดส ำหรับผลงำนทีอ่ยู่ในบัญชีสิ่งประดษิฐไ์ทย 

สิ่งประดิษฐ์ 
ที่มีต้นแบบ 

สิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถ 
จดทรัพย์สินทำงปัญญำได ้
มีรำยงำนกำรตรวจสอบ
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

(Patent Search 

สิ่งประดิษฐ์ 
ที่มีบริษัทเอกชนสนใจ

น ำไปลงทุนผลิต 

สิ่งประดิษฐ์  
“ที่มีควำมต้องกำร” ตรงตำม 

ค ำของบประมำณของ
หน่วยงำนภำครัฐ และ/หรือ
ควำมต้องกำรจำกกำรส ำรวจ

ของคณะท ำงำนฯ 



ขั้นตอนกำรบริหำรทุนโครงกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ไทยสู่เชงิพำณิชย์ 



ขั้นตอนกำรบริหำรทุนโครงกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ไทยสู่เชงิพำณิชย ์(ต่อ) 



การข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

สิทธิประโยชน์ 

3. ผู้ประกอบกำรซึ่งน ำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รบักำรขึ้นบัญชสีิ่งประดิษฐ์ไทยไปสนับสนุนโดยกำรผลิต   
    หรือพัฒนำต่อยอด จะได้รับกำรลดหย่อนภำษีได้ไม่เกิน 200% 

1. ได้รับการส่งเสริมงบประมาณวิจัยจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)                
   ในการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จนกว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ 
 

2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สามารถ 
   จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย  

4. หน่วยงำนเอกชนที่บริจำคเงินเข้ำกองทุนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  
   เทคโนโลยี และนวัตกรรมตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ซึ่งประสงค์จะพัฒนำนวัตกรรมไทย  
   ให้สำมำรถได้รับกำรลดหย่อนภำษีได้ 200% 



สิทธิประโยชน์จำกกำรขึ้นบัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทย และแนวทำงหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

สิทธิประโยชน์จำกกำรขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
  
1. ได้รับกำรส่งเสริมงบประมำณวิจัยจำกเครือข่ำย
องค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.)  
  
ท้ังน้ี กรณีผู้อ่ืนขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเป็น
ภำคเอกชน ให้ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือ
สถำบันกำรศึกษำไทย เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัย

ในกำรต่อยยอดสิ่งประดิษฐ์จนกว่ำจะสำมำรถขึ้น
ทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมได้ 
  

สถำนะที 1 
1.  เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ียังต้องมีกำรพัฒนำต่อยอด   
     1.1 มีต้นแบบ และอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบเพื่อกำรใช้งำน 
     1.2 ผลิตและพร้อมจ ำหน่ำยหรือให้บริกำรเชิงพำณิชย์แล้วแตย่ังไม่ผ่ำนมำตรฐำนรับรอง 
     1.3 ได้รับมำตรฐำนรับรอง แต่ยังไม่มีหน่วยงำนเอกชนรับไปผลิต 
 
เกณฑ์กำรจัดสรรทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนำต่อยอด  

    1. สิ่งประดิษฐ์ที่มีต้นแบบ 
    2. สิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถจดทรัพย์สินทำงปัญญำได้ มีรำยงำนกำรตรวจสอบด้ำนทรพัย์สนิ 
       ทำงปัญญำ (Patent Search) 
    3. สิ่งประดิษฐ์ “ท่ีมีควำมต้องกำร” ตรงตำมค ำของบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ และ/ 
       หรือควำมต้องกำรจำกกำรส ำรวจของคณะท ำงำนฯ 
    4. สิ่งประดิษฐ์ที่มีบริษัทเอกชนสนใจน ำไปลงทุนผลิต 
  



สิทธิประโยชน์จำกกำรขึ้นบัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทย และแนวทำงหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

สิทธิประโยชน์จำกกำรขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
 
2. ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืน
ซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถ่ิน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ สำมำรถจัดซื้อจัด
จ้ำงสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีรำยชื่อตำมบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  
โดยวิธีกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกชื่ออย่ำงอ่ืนซึ่งมีวิธีกำร

ท ำนองเดียวกันตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุท่ี
หน่วยงำนน้ันๆ ถือปฏิบัติสิทธิประโยชน์   
  
ท้ังน้ี โดยผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จะต้องเป็น นิติบุคคลสัญชำติไทย สถำบันวิจัยไทย 
สถำบันกำรศึกษำไทย ภำคเอกชนไทยหรือรัฐวิสำหกิจ
ไทย ท่ีลงทะเบียนผู้ค้ำกับภำครัฐ    

สถำนะท่ี 2 
2. เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีโอกำสซื้อขำยได้   
    2.1. เป็นต้นแบบท่ีสำมำรถน ำไปทดสอบภำคสนำม และผลิต หรือพร้อมท่ีจะจ ำหน่ำย  
    2.2. เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน  
          และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ เช่น กำรทดสอบคุณภำพทำงกล มำตรฐำนควำม 
          ปลอดภัย กำรทดสอบทำงเคมี กำยภำพ ชีวะ ฟิสิกส์  มำตรฐำนควำมปลอดภัย  
          ของผลิตภัณฑ์/สินค้ำ น้ัน  

    2.3. ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติท่ีกี่ยวข้อง) 
          ท่ี วช. ได้แต่งตั้งขึ้น   

  
หมำยเหตุ  สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  อำหำร วัตถุอันตรำย 
สำรเคมี/สำรพษิ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับสภำพแวดล้อม ต้องผ่ำนกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
  



สิทธิประโยชน์จำกกำรขึ้นบัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทย และแนวทำงหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

สิทธิประโยชน์จำกกำรขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
3. หน่วยงำนเอกชนท่ีว่ำจ้ำงให้ท ำวิจัย สำมำรถหัก
ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเพ่ือกำรวิจัยพัฒนำ
และนวัตกรรมได้ 300 % ตำมเกณฑ์ท่ีกรมสรรพำกร
จะมีประกำศต่อไป 
  

  

4. หน่วยงำนเอกชนท่ีบริจำคเงินเข้ำกองทุนท่ีมีภำรกิจ
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด ซึ่งประสงค์
จะพัฒนำนวัตกรรมไทย ให้สำมำรถได้รับกำรลดหย่อน
ภำษีได้ 200 % 

ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่ำนหลักเกณฑ์กำรขึ้นบัญชีสิง่ประดิษฐ์ไทย  
จะได้รับกำรขึ้นบัญชี เป็นเวลำสูงสุด 5 ปี  



บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
นิยำม 

 

นวัตกรรมไทย หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ใหม่ท่ีพัฒนำขึ้นจำกกระบวนกำรวิจัยพัฒนำหรือ
กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเดิมด้วยองค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วมซึ่งอำจเปน็
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกับสิง่ท่ีมี
อยู่แล้วก็ได้ ท้ังนี้ นวัตกรรมไทยต้องผ่ำนกำร
ทดสอบและรับรองโดยหน่วยงำนท่ีเช่ือถือได้  
มีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้และบริเวณใกลเ้คียง  
อนึ่ง นวัตกรรมไทยในท่ีนี้ ไม่จ ำเป็นว่ำต้อง
พัฒนำขึ้นในประเทศไทยท้ังหมด อำจซื้อหรือ
น ำเข้ำบำงส่วนจำกต่ำงประเทศก็ได้ 
 

นิยำม 
 

สิ่งประดิษฐ์ไทย หมำยถึง ผลงำนวิจัยและพัฒนำ  
และนวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้น แต่อำจยังไม่จ ำเป็นต้องผ่ำน 
กำรรับรองมำตรฐำน/คุณภำพ โดยอำจอยู่ในช่วงของ 
กำรทดสอบเพ่ือให้ได้กำรรับรองมำตรฐำน/คุณภำพ/
ข้อก ำหนดเบื้องต้น เพ่ือให้พร้อมส ำหรับกำรน ำไปใช้ใน 
เชิงพำณิชย์ต่อไป ท้ังนี้ ผลงำนดังกล่ำว อำจถ่ำยทอด 
สู่ภำคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้ 
 

ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบแนวทำงกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ 



บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทย 
หลักเกณฑ์กำรขึ้นบญัชีนวัตกรรมไทย 
1. ผลิตภัณฑ์หรือบรกิำรที่ขอขึ้นทะเบยีนตอ้งเป็นผลมำจำกกำรวิจัย
หรือกำรพัฒนำ อย่ำงมีนัยส ำคัญโดยสถำบนัวิจัยไทย 
สถำบันกำรศกึษำของไทย หรือภำคเอกชนไทย 
   
 
 
2. เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรอืบริกำรทีย่ื่นค ำขอขึ้นทะเบยีนต้องเปน็นิติ
บุคคลที่จดทะเบยีนกับกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ และมีผู้ถือหุ้นเปน็
สัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 51 หรือองค์กรภำครฐัที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรผลิตและจ ำหนำ่ย 
  
  
3. ผลิตภัณฑ์หรือบรกิำรที่ขอขึ้นทะเบยีนตอ้งผำ่นกำรรบัรองมำตรฐำน
บังคับของ ผลิตภัณฑ์หรอืบริกำรนั้นๆ (ถ้ำมี) รวมทั้งผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกสถำบันที่นำ่เชื่อถือ 
4. ผลิตภัณฑ์หรือบรกิำรที่ขอขึ้นทะเบยีนตอ้งผำ่นกำรทดสอบคณุภำพ
ตำมที่ระบุใน เอกสำรก ำกบัผลิตภัณฑ์หรอืบริกำร รวมถึงต้องผ่ำนกำร
ทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและไม่ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวด 
ล้อม จำกหน่วยงำนวิเครำะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้ 
 

หลักเกณฑ์กำรขึ้นบญัชีสิ่งประดษิฐ์ไทย 
1. ผลิตภัณฑ์หรือบรกิำรที่ขอขึ้นทะเบยีนบญัชีสิ่งประดษิฐ์ ต้องเป็นผล
มำจำกกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงมีนัยส ำคญั โดยบุคคลธรรมดำหรือนิติ
บุคคลสัญชำติไทย สถำบันวิจัยไทย สถำบันกำรศกึษำไทย ภำคเอกชน
ไทย หรือรัฐวิสำหกิจไทย  ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์นี ้ไม่จ ำเป็นตอ้งวิจัยและ
พัฒนำข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด อำจวิจัยต่อยอดจำกต่ำงประเทศกไ็ด ้
แต่โดยต้องถูกตอ้งตำมทรัพย์สินทำงปญัญำ 
2. ผู้ยื่นค ำขอขึ้นทะเบยีนบัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทยตอ้งเปน็บคุคลธรรมดำ
หรือนิติบุคคลสัญชำตไิทย สถำบันวิจัยไทย สถำบันกำรศกึษำไทย 
ภำคเอกชนไทย หรือรัฐวิสำหกิจไทย ทั้งนี้ ในกรณีผู้ยื่นค ำขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทยเปน็ภำคเอกชน ต้องมีสถำนะเป็นนิติ
บุคคลที่จดทะเบยีนกับกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้อย่ำงถูกตอ้งตำม
กฏหมำยและมีผู้ถือหุ้นเปน็สญัชำตไิทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  
3. กำรขึ้นบัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทย ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะอนุกรรมกำรก ำหนดควำมต้องกำรของภำครฐัที่ใช้นวัตกรรมไทย
เรียบร้อยแล้ว 
  

ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบแนวทำงกำรขึน้บัญชีนวัตกรรมไทยและบญัชีสิ่งประดิษฐ ์



บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีสิ่งประดษิฐ์ไทย 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นที่ผ่ำนหลักเกณฑ์ข้อ (1) – (4) จะได้รับกำรข้ึน

ทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลำสูงสุด 8 ปี* ซ่ึงหำก

ผลิตภัณฑ์หรอืบริกำรทีข่อขึ้นทะเบยีนเคยมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
กับหน่วยงำนภำครฐั ครั้งแรกเกนิ 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ  

เป็นระยะเวลำ 3 ปี หำกผลิตภัณฑ์หรอืบริกำรที่ขอขึ้นทะเบยีน
เคยมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกบัหนว่ยงำนภำครัฐ ครั้งแรกไม่เกนิ 5 ปี 

ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลำรวมระยะเวลำดงักลำ่วไม่เกิน  
8 ปี และหำกเป็นผลิตภัณฑ์หรอืบริกำรทีย่ังไม่เคยมีกำรจัดซ้ือ 

จัดจ้ำงกับหน่ำยงำนภำครฐัจะไดร้บักำรขึ้นทะเบยีนฯ เป็นเวลำ  
8 ปี 

  
  

ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบแนวทำงกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ 



บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
สิทธิประโยชน์ 
1. ได้รับกำรข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย  
เป็นเวลำสูงสุด 8 ป ี
 
 
 
 
 
 
2. ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนอื่น
ซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำร 
ส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ สำมำรถจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรท่ีมีรำยช่ือตำมบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกช่ืออย่ำง
อื่นซึ่งมีวิธีกำรท ำนองเดียวกันตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
พัสดุท่ีหน่วยงำนนั้นๆ ถือปฏิบัติ 

 สิทธิประโยชน์ 
1. ให้รำยกำรท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำและข้ึนทะเบียนในบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ไทยได้รับกำรส่งเสริมงบประมำณวิจัยจำกเครือข่ำย
องค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) เป็นล ำดับแรก ท้ังนี้ 
กรณีผู้ยื่นขอข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเป็นภำคเอกชน  
ให้ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำไทย เพื่อ
ขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัยในกำรต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จนกว่ำ 
จะสำมำรถข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ 
 
2. ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำย
บัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรท่ีมี
รำยช่ือตำมบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกช่ือ
อย่ำงอื่นซึ่งมีวิธีกำรท ำนองเดียวกันตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ 
ท่ีหน่วยงำนนั้นๆ ถือปฏิบัติ 
  

ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบแนวทำงกำรขึน้บัญชีนวัตกรรมไทยและบญัชีสิ่งประดิษฐ์ 



ความก้าวหน้าของการด าเนินงานบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 



ความก้าวหน้าของการขึ้นบัญชสีิง่ประดษิฐ์ไทย 

1. นักวิจัย/ นักประดิษฐ์ 
ส่งค ำขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

ด้าน
การแพทย์ 

ด้านอื่นๆ ด้าน
คมนาคม 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้าน
เกษตรกรรม 11 

112 

7 

57 

187 

384 
ค ำขอ 



2. กำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนที่ขอข้ึนบัญชีฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรข้ึนบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย  
และเปรียบเทียบข้อมูลส่ิงประดิษฐ์กับข้อมูลควำมต้องกำรของภำครัฐ 

ความก้าวหน้าของการขึ้นบัญชสีิง่ประดษิฐ์ไทย 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

เสร็จแล้ว 

334 ผลงำน 

50 ผลงำน 
ตรงกับควำมต้องกำร 21 ผลงำน 
ไม่ตรงกับควำมต้องกำร 29 ผลงำน 

(ต่อ) 

3. กำรพิจำรณำจ ำแนกผลงำนประดิษฐ์ที่ตรงตำมหลักเกณฑ์กำรข้ึนบัญชีตำมสิทธิประโยชน์ของกำรข้ึนบัญชี 

อยู่ในข่ายสามารถ 
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ/ 
กรณีพิเศษจากภาครัฐ 

จะได้รับการส่งเสริม
งบประมาณ 

การวิจัยจาก คอบช. 

21  ผลงำน 10 ผลงำน 



5. กำรจัดประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ แนวทำงกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 
ในบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทยใน 5 ด้ำน เป็นรำยผลงำน (31 มีนำคม 2559) 

4. กำรเสนอขอควำมเห็นชอบข้ึนบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย 

ความก้าวหน้าของการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (ต่อ) 

ด้ำนเกษตรกรรม  
1. สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่ ยังไม่มีผู้ประกอบกำรหรอืภำคเอกชนรองรับ  ท้ังน้ี สวก. และ วช. จะประสำนกับ 
   สภำอุตสำหกรรมเพื่อจัดเวทีพบปะระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับนักวิจัยเจ้ำของผลงำน  ในล ำดับต่อไป 
2. สิ่งประดิษฐ์บำงประเภท ยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนเฉพำะ และไม่มีหน่วยงำนที่ให้กำรรบัรองมำตรฐำน   
3. สิ่งประดิษฐ์บำงผลงำนมีควำมพรอ้มและมีกำรจ ำหนำ่ยในพืน้ที่หรือในกลุ่มเล็กๆ แล้ว แต่ยังไม่สำมำรถ 
    ขยำยตลำดได้ในวงกว้ำง เน่ืองจำกนักวิจัย/นักประดิษฐ์ยังไม่มควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรตลำด 
4. สิ่งประดิษฐ์ส่วนหนึ่งยังไม่อยู่บนพืน้ฐำนของกำรวิจัยและพฒันำ เป็นสิ่งท่ีประดิษฐ์ขึ้นด้วยเทคนิคง่ำยๆ  
   เพื่อใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 

นกัวิจยั/นกัประดิษฐ์ ต้องการกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการขบัเคลื่อนความเชื่อมโยง
กับผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการผลติในเชิงพาณิชย์ และการรับรองคณุภาพ/มาตรฐานผลติภณัฑ์ 



5. กำรจัดประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ แนวทำงกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ ์
ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยใน 5 ด้ำน เป็นรำยผลงำน (31 มีนำคม 2559) 

ความก้าวหน้าของการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (ต่อ) 

ด้านความมั่นคง 
 

ส่วนใหญ่สิ่งประดิษฐ์ในด้านความมั่นคงที่เสนอขอขึ้นบัญชี  
เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหม  
ซ่ึงมีข้อจ ากัดในเรื่องการมีผู้ประกอบการรับไปผลิต  
เนื่องจากเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติ  

ทั้งที่เป็นผลงานที่มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วในกองทัพ  
ดังนั้น อาจจะติดเงื่อนไขในการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงาน   
ในข้อที่ระบุว่า “เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีบริษัทเอกชนสนใจน าไปลงทุนผลิต”  

(ต่อ) 

ด้านอื่น ๆ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอ่ืนๆ มีความหลากหลายของชิ้นงาน  

จึงจ าเป็นต้องมีการจ าแนกชนิดและประเภทของส่ิงประดิษฐ์ให้ชัดเจน   
ก าหนดมาตรฐานของผลงานเพื่อสร้างการยอมรับ  
และความเช่ือมั่นให้กับผู้น าผลงานไปใช้ประโยชน์  



ตัวอย่างผลงานที่ขึน้บัญชีส่ิงประดิษฐ์ 

หุ่นยนต์เสริมกำรปรับพฤติกรรม 
และกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กออทิสติก 

หุ่นยนต์ช่ำงท ำ จึงถูกออกแบบเพื่อเสริมกำรบ ำบัดด้ำนกำร
เลียนแบบให้แก่เด็ก โดยโปรแกรมถูกออกแบบเฉพำะเพื่อฝึกฝนกำร
เลียนแบบให้แก่เด็กออทิสติกเท่ำนั้น  

หุ่นยนต์ช่ำงพูดและหุ่นยนต์ช่ำงคุย จะเน้นด้ำนกำรฝึกพูด   
โดยหุ่นยนต์จะมีชุดค ำที่ต้องกำรให้เด็กฝึก เมื่อผู้บ ำบัดเลือกชุดค ำที่
ต้องกำรแล้ว หุ่นยนต์จึงกล่ำวเชิญชวนให้เด็กเล่นเกมฝึกพูด โดยเริ่มฝึก
ไปทีละค ำ เมื่อเด็กสำมำรถพูดค ำได้ถูกต้อง หุ่นยนต์จะกล่ำวชื่นชมและ
เมื่อเด็กพูดไม่ถูกต้องหุ่นยนต์จะให้ก ำลังใจ โดยหุ่นยนต์สำมำรถตัดสินใจ
ได้เองในกำรกล่ำวชมหรือให้ก ำลังใจ 

หุ่นยนต์ช่ำงท ำ หุ่นยนต์ช่ำงพูด หุ่นยนต์ช่ำงคุย 

หุ่นยนต์ฟ้ำใส หุ่นยนต์มีดี 

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ 



เครื่องสลำยน่ิวควำมแม่นย ำสูง 
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เครื่องสลำยก้อนนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟ โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์
ให้แสงเลเซอร์ไว้กับเครื่องเอ็กซ์เรย์ และมีเซ็นเซอร์รับแสง
ส ำหรับติดไว้บนตัวผู้ป่วยเมื่อเอ็กซ์เรย์หำต ำแหน่งก้อนนิ่วแล้ว 
จำกนั้นก็ติดเซ็นเซอร์ไว้บนผิวหน้ำท้องผู้ป่วยที่ตรงกับก้อนนิ่ว 
แล้วปล่อยให้แสงเลเซอร์ตกลงบนเซ็นเซอร์รับแสงตลอดเวลำ
ที่ใช้เครื่องสลำยนิ่ว ถ้ำแสงชี้ลงมำยังเซ็นเซอร์รับแสงบนหน้ำ
ท้องผู้ป่วย เครื่องสลำยนิ่วก็จะยิงคลื่นช็อคเวฟไปยังก้อนนิ่ว 
หำกผู้ป่วยขยับเขยื้อนจนแสงเลเซอร์ไม่ตรงกับตัวรับแสง 
เครื่องก็จะหยุดยิงทันท ี



เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนทันตกรรม 
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เครื่องเดนตีสแกน (DentiiScan) คือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำมมิติแบบล ำรังสี
แบบล ำแสงทรงกรวยส ำหรับงำนทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปำกและ
ใบหน้ำ (Dental Cone-Beam CT) 

ข้อมูลภำพ 3 มิติท่ีได้มีควำมถูกต้อง และไม่มีก ำรทับซ้อนของอวัยวะซึ่งต่ำง
จำกเครื่อง X-ray 2 มิติ ท ำใหก้ำรวินิจฉัยโรคและว ำงแผนกำรรักษำมีควำม
แม่นย ำและปลอดภัยมำกยิ่งข้ึน เช่น งำนทันตกรรมรำกฟันเทียม กำผ่ำฟัน
คุด กำรผ่ำตัดบริเวณช่องปำก ขำกรรไกร และใบหน้ำ และกำรตรวจดูควำม
ผิดปกติของไซนัส 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ  
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชำติ 

และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ช ำติ 



ก ำหนดแนวทำงหลักเกณฑ์
กำรข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

ประชำสัมพันธ์ + รวบรวม 
ส ำรวจผลงำนสิ่งประดิษฐ์

จำกภำครัฐ/ เอกชน  
ท่ัวประเทศ 

วช. พิจำรณำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ตำมแนวทำง

หลักเกณฑ์ 

ส ำนักงบประมำณประกำศข้ึน
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ และ

ตรวจสอบข้อมูล 
กับควำมต้องกำรภำครัฐ 

วช. พิจำรณำจัดสรรทุนในกำรพัฒนำ 
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

ตำมแนวทำงหลักเกณฑ์และจับคู่ผู้ประกอบกำร 

นักวิจัยพัฒนา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
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