
 
เลขท่ีเอกสาร :  G-CO-ITAP-06  
หน้าท่ี  :  1  ของ  9 

แก้ไขครัง้ท่ี  :  0 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้    :  1  ธนัวาคม  2559 

 

G-CO-ITAP-06   Rev. 0  Page 1 of 9 

 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงนิ 
โปรแกรมสนับสนุนการพฒันา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงนิ 

โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาํนักงานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อนุมัต ิ:  
 

(นางสาวนนัทิยา  วิริยบณัฑร) 
รักษาการ ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 

วันที่ :  
 

 
    

สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
111 อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 



 
เลขท่ีเอกสาร :  G-CO-ITAP-06  
หน้าท่ี  :  2  ของ  9 

แก้ไขครัง้ท่ี  :  0 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้    :  1  ธนัวาคม  2559 

 

G-CO-ITAP-06   Rev. 0  Page 2 of 9 

 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงนิ 
โปรแกรมสนับสนุนการพฒันา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประวัตกิารแก้ไข (Revision  History) 
แก้ไขครัง้ที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0 1 ธ.ค. 2559 ประกาศใช้ครัง้แรก   CO 113/2559 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

https://itap.nstda.or.th       Email: itap@nstda.or.th 

G-CO-ITAP-06   Rev. 0  Page 3 of 9 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงนิ 

โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึง่ท่ีทําให้ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยอ่อนแอ คือ ขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีของภาคการผลติของประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่  ดงันัน้ หาก
ประเทศไทยต้องการท่ีจะยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะยาวได้อยา่งยัง่ยืน ก็จําเป็นอยา่งย่ิง
ท่ีจะต้องเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทในประเทศไทย   

สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ (สวทช.)  เป็นหน่วยงานหนึง่ท่ีมีความพร้อมท่ีจะผลกัดนั
และลงมือดําเนินการเพิ่มผลติภาพ (Productivity) นวตักรรม (Innovation) และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
(Technological Capability) ในภาคการผลติ อนัจะสง่ผลอยา่งสําคญัตอ่การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   
ดงันัน้  สวทช. ซึง่ได้ดําเนินโครงการให้บริการกิจกรรมบริษัทปรึกษาอตุสาหกรรม (Industrial Consultancy Services: 
ICS)  และประสบความสําเร็จในการให้บริการเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมแก่ SMEs ในระดบัหนึง่แล้ว  จงึจดัตัง้
โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม (ITAP)  เพ่ือขยายการให้ความช่วยเหลืออตุสาหกรรมการผลิต
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของประเทศ ในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวตักรรมในการพฒันาเทคโนโลยี
การผลติ ในรูปแบบของการใช้ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุง
ประสทิธิภาพกระบวนการผลติ พฒันาคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ รวมทัง้การ
ฝึกอบรม  การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือให้สามารถเข้าสูก่ารแขง่ขนัในตลาดการค้าสากลได้อยา่งเข้มแข็ง 
นอกจากนัน้ยงัสามารถให้บริการข้อมลูทางธุรกิจและเทคโนโลยีโดยการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานเครือขา่ยพนัธมิตรทัว่
ประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสงูขึน้ มีศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมและมีการสง่ออกเพิ่มขึน้ โดยเน้น
ใน 3 อตุสาหกรรมคือ อตุสาหกรรมอาหารและเกษตร อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น และอตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์และซอฟท์แวร์ 

2.2 สนบัสนนุการทําธุรกิจในรูปเครือขา่ยวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเช่ือมโยงกลุม่อตุสาหกรรมท่ีอยูใ่น
บริเวณใกล้เคียงกบัสถาบนัการศกึษาวิจยั และหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการแก่ SMEs 

2.3 สนบัสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนําผลงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีจากทัง้ในและตา่งประเทศ 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ มาก่อให้เกิดกระบวนการผลติหรือผลติภณัฑ์ใหม่ในตลาด 

2.4 ขยายผลการให้บริการได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
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3. ปัจจยัความสาํเร็จในการให้บริการของ ITAP 
ITAP สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพราะมีความพร้อมในปัจจยัท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 มีเครือขา่ยข้อมลูในประเทศของผู้ เช่ียวชาญและนกัวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จงึทําให้สามารถสรร
หาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั สถาบนัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัทท่ี
ปรึกษาเอกชนได้อยา่งกว้างขวาง นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมโยงปัญหาของภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารทําวจิยั
และพฒันาในภาครัฐได้อีกด้วย 

3.2 มีศนูย์เทคโนโลยีแหง่ชาตเิฉพาะทาง  ท่ีดําเนินงานและสนบัสนนุงานด้านวิจยัพฒันาและวศิวกรรมในสาขา
เทคโนโลยีท่ีสําคญั 4 สาขาคือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวสัด ุเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์   และนาโนเทคโนโลยี  ซึง่นกัวจิยัและนกัวิชาการจากศนูย์ฯ เหลา่นี ้สามารถเข้าไปเป็นท่ีปรึกษา  
รับจ้างวจิยั  หรือให้บริการทดสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้กบัภาคอตุสาหกรรมได้ 

3.3 สามารถดําเนินงานเช่ือมโยงกบัองค์กรอาสาให้บริการปรึกษาของตา่งประเทศ  เช่น  สามารถดําเนินงาน
เช่ือมโยงกบัองค์กรอาสาให้บริการปรึกษาของตา่งประเทศ  เช่น Senior Experten Service (Germany),  
Netherlands Senior Experts (PUM)  (Netherlands) 

3.4 มีเครือขา่ยองค์กรพนัธมิตรในประเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงการให้บริการด้านอ่ืนๆ กบั SMEs 
3.5 มีกิจกรรมสนบัสนนุภาคเอกชนด้านอ่ืนๆ ซึง่สามารถประสานงานและเช่ือมโยงกนัได้เช่น ด้านเงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา

เพ่ือการวิจยั พฒันาและวิศวกรรม  ด้านมาตรฐานการทดสอบคณุภาพ การฝึกอบรมด้านระบบคณุภาพ ISO 
9000  ด้านการเสาะหาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การลงทนุทางเทคโนโลยี  และการวิจยัร่วมเป็นต้น 

 

4. รูปแบบการให้บริการ 
4.1  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.1.1 เข้าเย่ียมโรงงานเพ่ือวินิจฉยัปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพฒันาธุรกิจ ซึง่เน้นด้านเทคโนโลยีและ
การจดัการ  กระบวนการผลติ  การควบคมุคณุภาพ การปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ โดยท่ีปรึกษา
เทคโนโลยี (ITA) ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

4.1.2 ตดิตอ่สรรหาผู้ เช่ียวชาญเทคนิคตามความต้องการของลกูค้า 
4.1.3 ช่วยประสานงานในการตดิตอ่ผู้ เช่ียวชาญและเจรจาตกลงวา่จ้างในการดําเนินโครงการ 
4.1.4 ช่วยตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้ เช่ียวชาญ 
4.1.5 ช่วยประสานงานในการค้นหาข้อมลูเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลติ เคร่ืองจกัร เคร่ืองทดสอบ 

หน่วยงานท่ีให้บริการแก่ภาคอตุสาหกรรม 
4.1.6 จดัทําโครงการพิเศษเพ่ือตอบสนองความต้องการของอตุสาหกรรมเฉพาะเร่ืองท่ีจําเป็นเร่งดว่น 

4.2 จัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวชิาการ 

4.3 บริการข้อมูลอุตสาหกรรม 

4.4 เสาะหาเทคโนโลยีจากทัง้ในและต่างประเทศ 

4.5 บริการจับคู่เจรจาธุรกจิและเทคโนโลยี 

4.6 เช่ือมโยงสู่หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม 
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5. คุณสมบัตขิองบริษัท/องค์กรที่สามารถขอรับบริการ 
5.1 เป็นธุรกิจตามกฎหมายไทย  เช่น บริษัท   ห้างหุ้นสว่นจํากดั   สหกรณ์การเกษตร   ร้านค้า      หรือกลุม่การ

ผลติตา่งๆ  ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  และมีคนไทยเป็นผู้ ถือหุ้นไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 51 
5.2 เป็นอตุสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยมีเงินทนุจด

ทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท    
5.3 เป็นบริษัทซึง่มีความพร้อมทางด้านบคุลากร การเงิน และการจดัการระดบัหนึง่ท่ีจะดําเนินโครงการ 

ปรับปรุงหรือพฒันาเทคโนโลยีการผลติ 
5.4 มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีการผลติ 

6.   เงื่อนไขการสนับสนุนด้านการเงนิ 
6.1  วงเงนิสนับสนุน 

เพ่ือกระตุ้นและผลกัดนัให้ภาคอตุสาหกรรม ได้ใช้บคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของ
ผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคอยา่งมีประสทิธิภาพ  สวทช. จงึได้จดัสรรงบประมาณสําหรับโปรแกรม ITAP เพ่ือ
สนบัสนนุบริษัทอตุสาหกรรม สําหรับคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้ผู้ เช่ียวชาญได้ 2 กรณี คือ 
6.1.1   การเข้าไปศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น 
 สวทช. ให้การสนบัสนนุคา่ตอบแทนไม่เกิน 2 วนัตอ่กรณี ในอตัรา 3,000 บาทตอ่วนั แก่ผู้ เช่ียวชาญ

โดยตรงหลงัจากได้รับรายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น 
6.1.2   การเข้าไปจัดทาํโครงการแก้ไขปัญหา การปรับปรุง หรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
 สวทช. ให้การสนับสนุนไม่เกนิร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในโครงการ หรือไม่เกนิ 

วงเงิน 400,000 บาทต่อโครงการ โดยเป็นการสนับสนุนเงินย้อนหลัง (ดูรายละเอียดตามข้อ 9)   
ทัง้นี ้เพ่ือจดุมุ่งหมายให้ภาคเอกชนได้มีสว่นร่วมลงทนุในการพฒันาเทคโนโลยีการผลติของตนเองด้วย 
โดยอัตรานีจ้ะพจิารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
-  ฐานะทางการเงินของบริษัท 
-  ความร่วมมือของบริษัทในการดําเนินโครงการร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ 
-  ความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ โดยการให้มี 
 ผู้ เช่ียวชาญไทยเข้าร่วมในโครงการด้วย 
-  ความสําเร็จของโครงการ 
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ ITAP  เป็นเพียงผู้บริหารจัดการโครงการในภาพรวมเท่านัน้ 
   ไม่มีส่วนในการรับ-จ่ายเงนิ หรือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมอ่ืนใด จากบริษัท 
   และผู้เช่ียวชาญ  ระหว่างการดาํเนินโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

6.2   ผู้เช่ียวชาญและทมีงาน ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท   
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6.3 ประเภทของค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน 
6.3.1 หมวดค่าตอบแทน 

6.3.1.1   ผู้เช่ียวชาญอาสาจากต่างประเทศ 
คา่เบีย้เลีย้งและคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของผู้ เช่ียวชาญไม่เกิน 1,200 บาทตอ่วนั โดยใช้หลกัฐาน
ใบเสร็จรับเงินของบริษัท หรือแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินของ สวทช. ตามความเหมาะสม 

6.3.1.2   ผู้เช่ียวชาญในประเทศจากภาครัฐ 
คํานวณได้ 2 วิธี ขึน้อยูก่บัดจุพินิจร่วมกนัระหวา่ง ITAP ผู้ เช่ียวชาญ และบริษัท คือ  
วิธีท่ี 1    คดิเป็นคน-วนั (man-day) ท่ีทํางานจริง โดย 

หวัหน้าโครงการท่ีมีประสบการณ์สงู คดิ 10,000 บาท ตอ่วนั  
ผู้ เช่ียวชาญร่วมในโครงการคดิ 8,000 หรือ 6,000 บาท ตอ่วนัตามประสบการณ์ 

วิธีท่ี 2  คดิตามสตูร 
อตัราคา่ตอบแทน = A x B x C x D 
A = อตัราเงินเดือนปกตขิองผู้ เช่ียวชาญ 
B = สดัสว่นการเข้าร่วมในโครงการตอ่เดือน เช่น 0.25, 0.50, 1.00  เป็นต้น 
C = จํานวนเดือนของโครงการ 
D = ตวัคณูซึง่มีคา่อยูใ่นช่วง 1.5 – 2.5 โดยพิจารณาตามคณุวฒิุ 
  และประสบการณ์ของผู้ เช่ียวชาญ 

6.3.1.3   ผู้เช่ียวชาญจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ 
คา่ตอบแทนสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัการเจรจาตกลงระหวา่งบริษัท  กบัผู้ เช่ียวชาญโดยอาจใช้อตัรา
ในข้อ 2 เป็นแนวทางการคํานวณ  หรืออตัราปกตท่ีิผู้ เช่ียวชาญกําหนดไว้และ สวทช. ได้พิจารณา
เห็นชอบตามความเหมาะสม 

6.3.1.4   บุคลากรทางเทคนิคผู้เข้าร่วมในโครงการ   แตย่งัไม่เป็นผู้ เช่ียวชาญ เช่น นกัวจิยั นกัวชิาการ 
ช่างเทคนิค เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ในห้องปฏิบตักิาร เป็นต้น จะได้รับคา่ตอบแทนในการเข้าร่วม
โครงการเช่นเดียวกบัข้อ 2 แตใ่ห้ใช้ตวัคณู D = 1.15-1.50   สําหรับนกัศกึษาให้คํานวณอตัรา     
เงินเดือนตามวฒิุสดุท้ายท่ีจบการศกึษา และนกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาปริญญาตรีตัง้แตปี่ท่ี 3 ขึน้ไป
ให้ใช้อตัราเงินเดือนขัน้ต้นของระดบั ปวส. 

6.3.2 หมวดค่าเดนิทางโดยยานพาหนะประจาํทาง 
- คา่เคร่ืองบินระหวา่งประเทศให้ใช้อตัราชัน้ประหยดั (Economy Class)  สําหรับการเดนิทาง     ไป-

กลบั  พร้อมทัง้แนบใบเสร็จและตัว๋เคร่ืองบิน และคา่ธรรมเนียมสนามบินในการเบิกจ่าย 
- คา่โดยสารยานพาหนะประจําทางอ่ืน ๆ ให้แนบตัว๋เดนิทางในการเบิกจ่าย 

      6.3.3    หมวดค่าที่พักของผู้เช่ียวชาญ   สามารถเบิกได้ในอตัราไม่เกิน  1,600 บาทตอ่วนั หากพกั  
โรงแรมให้แนบโฟลิโอ (Folio) ด้วย 
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      6.3.4 หมวดค่าจ้างในการวเิคราะห์และทดสอบที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
      6.3.5  หมวดค่าวัสดุที่เก่ียวข้องกับโครงการและอยู่ในดุลยพนิิจของ สวทช. จะต้องเป็นความจริง 
โดยค่าวัสดุทดลองต้องไม่มีมูลค่าใดๆ หลังจากการทดลอง 

   6.3.6  ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายงานในด้านโยธา เช่น ค่าทาํถนน ค่าทาํสะพาน ค่าถมดนิ เป็นต้น 
      6.3.7  หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการและอยู่ในดุลยพนิิจของ สวทช.    เช่น คา่ตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบ   คา่สืบค้นข้อมลู  คา่จดัทํารายงาน  เป็นต้น และไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซือ้
เทคโนโลยี 
      6.3.8  ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ ต้องมีหลักฐานการหกัภาษี ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้องจากทางบริษัท 
      6.3.9  ค่าใช้จ่ายทุกหมวดต้องเป็นไปตามข้อเสนอโครงการไม่สามารถ ข้ามหมวดได้ หากมีความ
ประสงค์จะเปล่ียนแปลง ต้องขออนุมัตก่ิอนสิน้สุดโครงการ ทัง้นี ้ITAP ขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณา
อนุมัตกิารเปล่ียนแปลง 

7.    การขออนุมัตวิงเงนิสนับสนุนเพื่อเร่ิมต้นโครงการ 

 บริษัทจะสามารถเร่ิมต้นดาํเนินโครงการได้ ต้องได้รับอนุมัตใิห้เร่ิมต้นดาํเนินโครงการจาก ITAP 
สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

บริษัทต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีม้ายงัสํานกังานฯ 
7.1   ใบสมคัรขอรับบริการ ITAP  (F-CO-ITAP-02 หรือ F-CO-ITAP-03) 
7.2    แบบคําขอรับการสนบัสนนุด้านการเงินของโครงการ (F-CO-ITAP-09) 
7.3    เอกสารประวตัผิู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิค (F-CO-ITAP-08) 
7.4 ข้อเสนอโครงการหรือแผนงานของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเข้าวินิจฉยัปัญหาและดําเนินการแก้ไข รวมทัง้การปรับปรุง

เทคโนโลยีให้กบับริษัท  (โปรดดรููปแบบท่ีกําหนดไว้ในข้อ 10) 
7.5  สญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญ    โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มบนัทกึข้อตกลงของ สวทช. 

(F-CO-ITAP-06) 
7.6   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนการค้า ท่ีมีอายไุม่เกิน 1 เดือน  ซึง่ระบช่ืุอผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  
7.7  สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

8. ระยะเวลาของโครงการ   
1 - 12  เดือน   หากเป็นโครงการระยะยาวอาจถึง 24 เดือน 

9.  การขอเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนย้อนหลังของ ITAP 

 ในกรณีท่ี สวทช.  ได้พิจารณาในหลกัการท่ีจะให้การสนบัสนนุด้านการเงินแก่บริษัทในการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญ   
เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาโดยที่บริษัทจะต้องออกค่าใช้จ่ายทัง้หมดไปก่อน และหลงัจากจบโครงการแล้ว บริษัทจะต้อง
จดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้มาให้สํานกังานฯ เพ่ือทําเร่ืองเบิกจา่ยเงินสนบัสนนุตอ่ไป 
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9.1 แบบคําขอเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ  (F-CO-ITAP-17) 
9.2 สรุปรายงานผลการปฏิบตังิานของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการสนบัสนนุของ ITAP (โปรดดู

รูปแบบท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11) 
9.3 แบบประเมินผลโครงการโดยบริษัท  (F-CO-ITAP-16) 
9.4 สรุปรายงานคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในโครงการ  ซึง่อาจรวมอยูใ่นเอกสารหมายเลข 2 
9.5 สาํเนาใบเสร็จรับเงนิในการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการตามหลักเกณฑ์ของ

โปรแกรม ITAP โดยให้ “รับรองสาํเนาถูกต้อง” และลายเซ็นกาํกับของผู้มีอาํนาจของบริษัทพร้อม
ทัง้ประทบัตราของบริษัททกุหน้า และ ITAP ขอสงวนสิทธ์ิในการให้เบกิจ่าย เฉพาะใบเสร็จรับเงนิที่
อยู่ในระยะเวลาของโครงการเท่านัน้ 

9.6 เอกสารของบริษัทข้างลา่งนี ้  ซึง่ทกุฉบบัต้องประทบัตราบริษัทและมีข้อความ “รับรองสําเนาถกูต้อง” พร้อม
ลายเซ็นกํากบัของผู้ มีอํานาจของบริษัท 

- สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีมีอายไุม่เกิน 1 เดือน  
- ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มของกรมสรรพากร(ภ.พ.20) 

10.  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการของ  ITAP โดยผู้เช่ียวชาญ 
 ข้อเสนอโครงการ ควรจะอยูร่ะหวา่ง 5-10 หน้า และประกอบด้วยเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

10.1  หน้าปก  ประกอบด้วย : 
- ช่ือโครงการ (ไทย/องักฤษ) 
- ช่ือผู้ เช่ียวชาญ/ตําแหน่ง/ท่ีทํางาน/โทรศพัท์/โทรสาร 
- ช่ือบริษัทท่ีจะรับข้อเสนอโครงการ/ท่ีตัง้/โทรศพัท์/โทรสาร 
- ระยะเวลาของโครงการ (วนัท่ีเร่ิมต้น/วนัท่ีจบโครงการ) 
- งบประมาณโครงการ 

10.2 ปัญหาและข้อมูลเบือ้งต้น   
 ชีแ้จงปัญหาและข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัทท่ีมีความจําเป็นและต้องการการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ เช่ียวชาญ 
10.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ   
 ประมาณ 2 - 5 บรรทดั โดยระบใุห้ชดัเจนวา่จะนําไปแก้ปัญหาอะไร หรือเปา้หมายท่ีต้องการในการ

ปรับปรุงหรือพฒันาเทคโนโลยีในการผลติ   โดยควรจะระบเุป็นปริมาณหรือตวัเลขด้วย 
10.4 วธีิที่จะใช้ในโครงการและแผนการดาํเนินงาน     เป็นสว่นท่ีสําคญัซึง่จะต้องระบถุึง 

- ขอบขา่ยและวธีิการปฏิบตังิาน เช่น  วิธีการปรับปรุงหรือพฒันาผลติภณัฑ์ การวิเคราะห์และตรวจสอบ
คณุภาพ  การศกึษาทดลอง  การปรับปรุงกระบวนการผลติ  และการฝึกอบรมพนกังานทางวิชาการ เป็น
ต้น 

- ตารางเวลาแผนการปฏิบตังิานและของผู้ เช่ียวชาญ  ตามขอบขา่ยของกิจกรรมท่ีระบไุว้ 
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10.5 อุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก ระบเุคร่ืองมือ อปุกรณ์ และสถานท่ี ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีความจําเป็นท่ี
ต้องใช้ และต้องการให้บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ก่อนการเข้าปฏิบตังิาน  

10.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ของสถาบนัท่ีผู้ เช่ียวชาญสงักดัอยูแ่ละมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ในการปฏิบตังิาน 
10.7 รายละเอียดการประเมนิค่าใช้จ่ายในโครงการ   สวทช.  จะสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในหมวดตา่ง ๆ 

ตามท่ีระบไุว้ในหลกัเกณฑ์ข้อ 6.3 
10.8 คณะผู้เช่ียวชาญ  แสดงรายช่ือผู้ เช่ียวชาญและผู้ เข้าร่วมปฏิบตังิานโดยแจ้งช่ือ ตําแหน่ง ท่ีทํางาน 

โทรศพัท์ โทรสาร Email และความชํานาญของทกุทา่น พร้อมทัง้แนบประวตักิารทํางานของแตล่ะทา่นด้วย 
โดยเฉพาะหวัหน้าโครงการให้ใช้แบบฟอร์มของ สวทช.   (F-CO-ITAP-08) 

10.9 เอกสารหรือกรณีอ้างอิง  (ถ้ามี) 

11.   รูปแบบรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของผู้เช่ียวชาญของโครงการ  
 ประกอบด้วย 

11.1 หน้าปก    (เหมือนในรูปแบบข้อเสนอโครงการ)  ข้อ 10.1 
11.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย    ซึง่ระบไุว้ในข้อเสนอของโครงการ 
11.3 ผลสาํเร็จที่ได้รับจากการดาํเนินงาน 
11.4 สรุปผลการดาํเนินงาน   ประกอบด้วย 

- บทสรุปผู้บริหาร หรือบทคดัยอ่ จํานวน 1 หน้า 
- กิจกรรมท่ีได้ดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกบัข้อเสนอโครงการ 
- รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
- ตวัเลขและข้อมลู (Data) ของผลการปฏิบตังิาน 
- ปัญหาและอปุสรรคของการดําเนินงาน 
- สรุปรายงานคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในโครงการตามรายการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.3 
- บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

12. บริษัทที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนในโปรแกรม ITAP 
 โปรดตดิตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเตมิและใบสมคัรได้ท่ี : 

 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (ITAP) 
สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
111 อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง   
อาํเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1360-1389   โทรสาร: 0-2564-7082, 0-2564-7003 
Web site:  https://itap.nstda.or.th          E-mail:  itap@nstda.or.th  


