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หลักเกณฑ์ การสนับสนุนด้ านการเงิน
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
1. หลักการและเหตุผล
ปั จจัยที่สําคัญประการหนึง่ ที่ทําให้ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอ่อนแอ คือ ขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีของภาคการผลิตของประเทศไทยอยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่ง
ดังนั ้น หาก
ประเทศไทยต้ องการที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวได้ อย่างยัง่ ยืน ก็จําเป็ นอย่างยิง่
ที่จะต้ องเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริ ษัทในประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่มีความพร้ อมที่จะผลักดัน
และลงมือดําเนินการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) นวัตกรรม (Innovation) และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
(Technological Capability) ในภาคการผลิต อันจะส่งผลอย่างสําคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดังนั้น สวทช. ซึง่ ได้ ดําเนินโครงการให้ บริ การกิจกรรมบริ ษัทปรึกษาอุตสาหกรรม (Industrial Consultancy Services:
ICS) และประสบความสําเร็ จในการให้ บริ การเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ SMEs ในระดับหนึง่ แล้ ว จึงจัดตั้ง
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เพื่อขยายการให้ ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ ในการนําเทคโนโลยีเข้ าไปทําให้ เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ในรูปแบบของการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเทคนิคเข้ าไปเป็ นที่ปรึกษาในการแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิค ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการ
ฝึ กอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถเข้ าสูก่ ารแข่งขันในตลาดการค้ าสากลได้ อย่างเข้ มแข็ง
นอกจากนั ้นยังสามารถให้ บริ การข้ อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีโดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครื อข่ายพันธมิตรทัว่
ประเทศ

2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ให้ มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสงู ขึ ้น มีศกั ยภาพในการสร้ างนวัตกรรมและมีการส่งออกเพิ่มขึ ้น โดยเน้ น
ใน 3 อุตสาหกรรมคือ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วน และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และซอฟท์แวร์
2.2 สนับสนุนการทําธุรกิจในรูปเครื อข่ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชื่อมโยงกลุม่ อุตสาหกรรมที่อยูใ่ น
บริ เวณใกล้ เคียงกับสถาบันการศึกษาวิจยั และหน่วยงานภาครัฐที่ให้ บริ การแก่ SMEs
2.3 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนําผลงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ มาก่อให้ เกิดกระบวนการผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
2.4 ขยายผลการให้ บริ การได้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
G-CO-ITAP-06 Rev. 0

Page 3 of 9

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)
https://itap.nstda.or.th Email: itap@nstda.or.th
3. ปั จจัยความสําเร็จในการให้ บริการของ ITAP
ITAP สามารถให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีความพร้ อมในปั จจัยที่สําคัญ ดังต่อไปนี ้
3.1 มีเครื อข่ายข้ อมูลในประเทศของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงทําให้ สามารถสรร
หาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และบริ ษัทที่
ปรึกษาเอกชนได้ อย่างกว้ างขวาง นอกจากนี ้ยังสามารถเชื่อมโยงปั ญหาของภาคอุตสาหกรรมไปสูก่ ารทําวิจยั
และพัฒนาในภาครัฐได้ อีกด้ วย
3.2 มีศนู ย์เทคโนโลยีแห่งชาติเฉพาะทาง ที่ดําเนินงานและสนับสนุนงานด้ านวิจยั พัฒนาและวิศวกรรมในสาขา
เทคโนโลยีที่สําคัญ 4 สาขาคือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี ซึง่ นักวิจยั และนักวิชาการจากศูนย์ฯ เหล่านี ้ สามารถเข้ าไปเป็ นที่ปรึกษา
รับจ้ างวิจยั หรื อให้ บริ การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ กบั ภาคอุตสาหกรรมได้
3.3 สามารถดําเนินงานเชื่อมโยงกับองค์กรอาสาให้ บริ การปรึกษาของต่างประเทศ เช่น สามารถดําเนินงาน
เชื่อมโยงกับองค์กรอาสาให้ บริการปรึกษาของต่างประเทศ เช่น Senior Experten Service (Germany),
Netherlands Senior Experts (PUM) (Netherlands)
3.4 มีเครื อข่ายองค์กรพันธมิตรในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการให้ บริ การด้ านอื่นๆ กับ SMEs
3.5 มีกิจกรรมสนับสนุนภาคเอกชนด้ านอื่นๆ ซึง่ สามารถประสานงานและเชื่อมโยงกันได้ เช่น ด้ านเงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า
เพื่อการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม ด้ านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพ การฝึ กอบรมด้ านระบบคุณภาพ ISO
9000 ด้ านการเสาะหาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุนทางเทคโนโลยี และการวิจยั ร่วมเป็ นต้ น

4. รูปแบบการให้ บริการ
4.1 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.1.1 เข้ าเยี่ยมโรงงานเพื่อวินิจฉัยปั ญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ซึง่ เน้ นด้ านเทคโนโลยีและ
การจัดการ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยที่ปรึกษา
เทคโนโลยี (ITA) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4.1.2 ติดต่อสรรหาผู้เชี่ยวชาญเทคนิคตามความต้ องการของลูกค้ า
4.1.3 ช่วยประสานงานในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญและเจรจาตกลงว่าจ้ างในการดําเนินโครงการ
4.1.4 ช่วยติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ
4.1.5 ช่วยประสานงานในการค้ นหาข้ อมูลเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลิต เครื่ องจักร เครื่ องทดสอบ
หน่วยงานที่ให้ บริ การแก่ภาคอุตสาหกรรม
4.1.6 จัดทําโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้ องการของอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่ องที่จําเป็ นเร่งด่วน
4.2 จัดฝึ กอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
4.3 บริการข้ อมูลอุตสาหกรรม
4.4 เสาะหาเทคโนโลยีจากทัง้ ในและต่ างประเทศ
4.5 บริการจับคู่เจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี
4.6 เชื่อมโยงสู่หน่ วยงานอื่นๆ ที่ให้ บริการแก่ อุตสาหกรรม
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5. คุณสมบัตขิ องบริษัท/องค์ กรที่สามารถขอรับบริการ
5.1 เป็ นธุรกิจตามกฎหมายไทย เช่น บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วนจํากัด สหกรณ์การเกษตร ร้ านค้ า หรื อกลุม่ การ
ผลิตต่างๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็ นผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 51
5.2 เป็ นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรื อขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยมีเงินทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 200 ล้ านบาท
5.3 เป็ นบริ ษัทซึง่ มีความพร้ อมทางด้ านบุคลากร การเงิน และการจัดการระดับหนึง่ ที่จะดําเนินโครงการ
ปรับปรุงหรื อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
5.4 มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต

6. เงื่อนไขการสนับสนุนด้ านการเงิน
6.1 วงเงินสนับสนุน
เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ ภาคอุตสาหกรรม ได้ ใช้ บคุ ลากรด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในรูปแบบของ
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ สวทช. จึงได้ จดั สรรงบประมาณสําหรับโปรแกรม ITAP เพื่อ
สนับสนุนบริ ษัทอุตสาหกรรม สําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ 2 กรณี คือ
6.1.1 การเข้ าไปศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาเบือ้ งต้ น
สวทช. ให้ การสนับสนุนค่าตอบแทนไม่เกิน 2 วันต่อกรณี ในอัตรา 3,000 บาทต่อวัน แก่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
โดยตรงหลังจากได้ รับรายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื ้องต้ น
6.1.2 การเข้ าไปจัดทําโครงการแก้ ไขปั ญหา การปรับปรุ ง หรื อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
สวทช. ให้ การสนับสนุนไม่ เกินร้ อยละ 50 ของค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ในโครงการ หรื อไม่ เกิน
วงเงิน 400,000 บาทต่ อโครงการ โดยเป็ นการสนับสนุนเงินย้ อนหลัง (ดูรายละเอียดตามข้ อ 9)
ทั้งนี ้ เพื่อจุดมุ่งหมายให้ ภาคเอกชนได้ มีสว่ นร่วมลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเองด้ วย
โดยอัตรานีจ้ ะพิจารณาจากปั จจัยดังต่ อไปนี ้
- ฐานะทางการเงินของบริ ษัท
- ความร่วมมือของบริ ษัทในการดําเนินโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
- ความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยการให้ มี
ผู้เชี่ยวชาญไทยเข้ าร่วมในโครงการด้ วย
- ความสําเร็ จของโครงการ
หมายเหตุ : เจ้ าหน้ าที่ ITAP เป็ นเพียงผู้บริหารจัดการโครงการในภาพรวมเท่ านัน้
ไม่ มีส่วนในการรั บ-จ่ ายเงิน หรื อเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมอื่นใด จากบริษัท
และผู้เชี่ยวชาญ ระหว่ างการดําเนินโครงการ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6.2 ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ต้ องไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท

G-CO-ITAP-06 Rev. 0

Page 5 of 9

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)
https://itap.nstda.or.th Email: itap@nstda.or.th
6.3 ประเภทของค่ าใช้ จ่ายที่อยู่ในข่ ายได้ รับการสนับสนุน
6.3.1 หมวดค่ าตอบแทน
6.3.1.1 ผู้เชี่ยวชาญอาสาจากต่ างประเทศ
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงและค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้เชี่ยวชาญไม่เกิน 1,200 บาทต่อวัน โดยใช้ หลักฐาน
ใบเสร็ จรับเงินของบริ ษัท หรื อแบบฟอร์ มใบเสร็ จรับเงินของ สวทช. ตามความเหมาะสม
6.3.1.2 ผู้เชี่ยวชาญในประเทศจากภาครั ฐ
คํานวณได้ 2 วิธี ขึ ้นอยูก่ บั ดุจพินิจร่วมกันระหว่าง ITAP ผู้เชี่ยวชาญ และบริ ษัท คือ
วิธีที่ 1 คิดเป็ นคน-วัน (man-day) ที่ทํางานจริ ง โดย
หัวหน้ าโครงการที่มีประสบการณ์สงู คิด 10,000 บาท ต่อวัน
ผู้เชี่ยวชาญร่วมในโครงการคิด 8,000 หรื อ 6,000 บาท ต่อวันตามประสบการณ์
วิธีที่ 2 คิดตามสูตร
อัตราค่าตอบแทน =
AxBxCxD
A = อัตราเงินเดือนปกติของผู้เชี่ยวชาญ
B = สัดส่วนการเข้ าร่วมในโครงการต่อเดือน เช่น 0.25, 0.50, 1.00 เป็ นต้ น
C = จํานวนเดือนของโครงการ
D = ตัวคูณซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วง 1.5 – 2.5 โดยพิจารณาตามคุณวุฒิ
และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
6.3.1.3 ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนหรือจากต่ างประเทศ
ค่าตอบแทนส่วนใหญ่จะขึ ้นอยูก่ บั การเจรจาตกลงระหว่างบริ ษัท กับผู้เชี่ยวชาญโดยอาจใช้ อตั รา
ในข้ อ 2 เป็ นแนวทางการคํานวณ หรื ออัตราปกติที่ผ้ เู ชี่ยวชาญกําหนดไว้ และ สวทช. ได้ พิจารณา
เห็นชอบตามความเหมาะสม
6.3.1.4 บุคลากรทางเทคนิคผู้เข้ าร่ วมในโครงการ แต่ยงั ไม่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิจยั นักวิชาการ
ช่างเทคนิค เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั กิ าร เป็ นต้ น จะได้ รับค่าตอบแทนในการเข้ าร่วม
โครงการเช่นเดียวกับข้ อ 2 แต่ให้ ใช้ ตวั คูณ D = 1.15-1.50 สําหรับนักศึกษาให้ คํานวณอัตรา
เงินเดือนตามวุฒิสดุ ท้ ายที่จบการศึกษา และนักศึกษาที่กําลังศึกษาปริ ญญาตรี ตั้งแต่ปีที่ 3 ขึ ้นไป
ให้ ใช้ อตั ราเงินเดือนขั้นต้ นของระดับ ปวส.
6.3.2 หมวดค่ าเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง
- ค่าเครื่ องบินระหว่างประเทศให้ ใช้ อตั ราชั้นประหยัด (Economy Class) สําหรับการเดินทาง ไปกลับ พร้ อมทั้งแนบใบเสร็ จและตัว๋ เครื่ องบิน และค่าธรรมเนียมสนามบินในการเบิกจ่าย
- ค่าโดยสารยานพาหนะประจําทางอื่น ๆ ให้ แนบตัว๋ เดินทางในการเบิกจ่าย
6.3.3 หมวดค่ าที่พักของผู้เชี่ยวชาญ สามารถเบิกได้ ในอัตราไม่เกิน 1,600 บาทต่อวัน หากพัก
โรงแรมให้ แนบโฟลิโอ (Folio) ด้ วย
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6.3.4 หมวดค่ าจ้ างในการวิเคราะห์ และทดสอบที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
6.3.5 หมวดค่ าวัสดุท่ เี กี่ยวข้ องกับโครงการและอยู่ในดุลยพินิจของ สวทช. จะต้ องเป็ นความจริง
โดยค่ าวัสดุทดลองต้ องไม่ มีมูลค่ าใดๆ หลังจากการทดลอง
6.3.6 ไม่ สนับสนุนค่ าใช้ จ่ายงานในด้ านโยธา เช่ น ค่ าทําถนน ค่ าทําสะพาน ค่ าถมดิน เป็ นต้ น
6.3.7 หมวดค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการและอยู่ในดุลยพินิจของ สวทช. เช่น ค่าตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบ ค่าสืบค้ นข้ อมูล ค่าจัดทํารายงาน เป็ นต้ น และไม่ สนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการซือ้
เทคโนโลยี
6.3.8 ค่ าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ต้ องมีหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่ างถูกต้ องจากทางบริษัท
6.3.9 ค่ าใช้ จ่ายทุกหมวดต้ องเป็ นไปตามข้ อเสนอโครงการไม่ สามารถ ข้ ามหมวดได้ หากมีความ
ประสงค์ จะเปลี่ยนแปลง ต้ องขออนุมัตกิ ่ อนสิน้ สุดโครงการ ทัง้ นี ้ ITAP ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
อนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลง

7. การขออนุมัตวิ งเงินสนับสนุนเพื่อเริ่มต้ นโครงการ
บริษัทจะสามารถเริ่มต้ นดําเนินโครงการได้ ต้ องได้ รับอนุมัตใิ ห้ เริ่มต้ นดําเนินโครงการจาก ITAP
สวทช. เป็ นลายลักษณ์ อักษรก่ อน

บริ ษัทต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้มายังสํานักงานฯ
7.1 ใบสมัครขอรับบริ การ ITAP (F-CO-ITAP-02 หรื อ F-CO-ITAP-03)
7.2 แบบคําขอรับการสนับสนุนด้ านการเงินของโครงการ (F-CO-ITAP-09)
7.3 เอกสารประวัตผิ ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเทคนิค (F-CO-ITAP-08)
7.4 ข้ อเสนอโครงการหรื อแผนงานของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ าวินิจฉัยปั ญหาและดําเนินการแก้ ไข รวมทั้งการปรับปรุง
เทคโนโลยีให้ กบั บริ ษัท (โปรดดูรูปแบบที่กําหนดไว้ ในข้ อ 10)
7.5 สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงในการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจจะใช้ แบบฟอร์ มบันทึกข้ อตกลงของ สวทช.
(F-CO-ITAP-06)
7.6 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้ า ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึง่ ระบุชื่อผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
7.7 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

8. ระยะเวลาของโครงการ
1 - 12 เดือน หากเป็ นโครงการระยะยาวอาจถึง 24 เดือน

9. การขอเบิกจ่ ายเงินสนับสนุนย้ อนหลังของ ITAP
ในกรณีที่ สวทช. ได้ พิจารณาในหลักการที่จะให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่บริ ษัทในการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเป็ นที่ปรึกษาโดยที่บริษัทจะต้ องออกค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดไปก่ อน และหลังจากจบโครงการแล้ ว บริ ษัทจะต้ อง
จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ มาให้ สํานักงานฯ เพื่อทําเรื่ องเบิกจ่ายเงินสนับสนุนต่อไป
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9.1 แบบคําขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ (F-CO-ITAP-17)
9.2 สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปประโยชน์ที่ได้ รับจากการสนับสนุนของ ITAP (โปรดดู
รูปแบบที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11)
9.3 แบบประเมินผลโครงการโดยบริ ษัท (F-CO-ITAP-16)
9.4 สรุปรายงานค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในโครงการ ซึง่ อาจรวมอยูใ่ นเอกสารหมายเลข 2
9.5 สําเนาใบเสร็จรั บเงินในการว่ าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ในโครงการตามหลักเกณฑ์ ของ
โปรแกรม ITAP โดยให้ “รั บรองสําเนาถูกต้ อง” และลายเซ็นกํากับของผู้มีอาํ นาจของบริษัทพร้ อม
ทัง้ ประทับตราของบริษัททุกหน้ า และ ITAP ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ เบิกจ่ าย เฉพาะใบเสร็จรั บเงินที่
อยู่ในระยะเวลาของโครงการเท่ านัน้
9.6 เอกสารของบริ ษัทข้ างล่างนี ้ ซึง่ ทุกฉบับต้ องประทับตราบริษัทและมีข้อความ “รับรองสําเนาถูกต้ อง” พร้ อม
ลายเซ็นกํากับของผู้มีอํานาจของบริ ษัท
- สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
- ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มของกรมสรรพากร(ภ.พ.20)

10. รู ปแบบการเขียนข้ อเสนอโครงการของ ITAP โดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อเสนอโครงการ ควรจะอยูร่ ะหว่าง 5-10 หน้ า และประกอบด้ วยเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
10.1 หน้ าปก ประกอบด้ วย :
- ชื่อโครงการ (ไทย/อังกฤษ)
- ชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ตําแหน่ง/ที่ทํางาน/โทรศัพท์/โทรสาร
- ชื่อบริ ษัทที่จะรับข้ อเสนอโครงการ/ที่ตั้ง/โทรศัพท์/โทรสาร
- ระยะเวลาของโครงการ (วันที่เริ่ มต้ น/วันที่จบโครงการ)
- งบประมาณโครงการ
10.2 ปั ญหาและข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ชี ้แจงปั ญหาและข้ อมูลเบื ้องต้ นของบริ ษัทที่มีความจําเป็ นและต้ องการการปรับปรุงแก้ ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ
10.3 วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของโครงการ
ประมาณ 2 - 5 บรรทัด โดยระบุให้ ชดั เจนว่าจะนําไปแก้ ปัญหาอะไร หรื อเป้าหมายที่ต้องการในการ
ปรับปรุงหรื อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยควรจะระบุเป็ นปริ มาณหรื อตัวเลขด้ วย
10.4 วิธีท่ จี ะใช้ ในโครงการและแผนการดําเนินงาน เป็ นส่วนที่สําคัญซึง่ จะต้ องระบุถึง
- ขอบข่ายและวิธีการปฏิบตั งิ าน เช่น วิธีการปรับปรุงหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษาทดลอง การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการฝึ กอบรมพนักงานทางวิชาการ เป็ น
ต้ น
- ตารางเวลาแผนการปฏิบตั งิ านและของผู้เชี่ยวชาญ ตามขอบข่ายของกิจกรรมที่ระบุไว้
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10.5 อุปกรณ์ หรื อสิ่งอํานวยความสะดวก ระบุเครื่ องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญมีความจําเป็ นที่
ต้ องใช้ และต้ องการให้ บริ ษัทจัดเตรี ยมไว้ ให้ ก่อนการเข้ าปฏิบตั งิ าน
10.6 อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ของสถาบันที่ผ้ เู ชี่ยวชาญสังกัดอยูแ่ ละมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
10.7 รายละเอียดการประเมินค่ าใช้ จ่ายในโครงการ สวทช. จะสนับสนุนค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในหมวดต่าง ๆ
ตามที่ระบุไว้ ในหลักเกณฑ์ข้อ 6.3
10.8 คณะผู้เชี่ยวชาญ แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้ าร่วมปฏิบตั งิ านโดยแจ้ งชื่อ ตําแหน่ง ที่ทํางาน
โทรศัพท์ โทรสาร Email และความชํานาญของทุกท่าน พร้ อมทั้งแนบประวัตกิ ารทํางานของแต่ละท่านด้ วย
โดยเฉพาะหัวหน้ าโครงการให้ ใช้ แบบฟอร์ มของ สวทช. (F-CO-ITAP-08)
10.9 เอกสารหรือกรณีอ้างอิง (ถ้ ามี)

11. รู ปแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
ประกอบด้ วย
11.1 หน้ าปก (เหมือนในรูปแบบข้ อเสนอโครงการ) ข้ อ 10.1
11.2 วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ซึง่ ระบุไว้ ในข้ อเสนอของโครงการ
11.3 ผลสําเร็จที่ได้ รับจากการดําเนินงาน
11.4 สรุ ปผลการดําเนินงาน ประกอบด้ วย
- บทสรุปผู้บริ หาร หรื อบทคัดย่อ จํานวน 1 หน้ า
- กิจกรรมที่ได้ ดําเนินงาน โดยเปรี ยบเทียบกับข้ อเสนอโครงการ
- รูปภาพประกอบ (ถ้ ามี)
- ตัวเลขและข้ อมูล (Data) ของผลการปฏิบตั งิ าน
- ปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
- สรุปรายงานค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในโครงการตามรายการที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.3
- บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

12. บริษัทที่มีความสนใจขอรั บการสนับสนุนในโปรแกรม ITAP
โปรดติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครได้ ที่ :
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่ อ 1360-1389 โทรสาร: 0-2564-7082, 0-2564-7003
Web site: https://itap.nstda.or.th
E-mail: itap@nstda.or.th
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