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โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิ: 
 

 

(นางสาวนนัทิยา  วิริยบณัฑร) 
รักษาการ  ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

วันที่:  

  
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

 111  อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึง่  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี  12120
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แนวทางการเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 

ประวัตกิารแก้ไข (Revision  History) 

แก้ไขครัง้ที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0   1 ธ.ค. 2559 ประกาศใช้ครัง้แรก CO 113/2559 
1 14 ธ.ค. 2559 - แก้ไข ช่ือ โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีของ

อตุสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance 
Program)    เป็น   
โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program) 
-แนวทางการเบิกเงินสนบัสนนุโปรแกรม ITAP  
(บริการท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันา อตุสาหกรรม ประเภท
โครงการเดี่ยว) เป็น 
แนวทางการเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ประเภท
โครงการเดีย่ว) 
-เพิ่มเตมิประโยคให้เป็นปัจจบุนั 

CO 132/2559 
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แนวทางการเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 

แนวทางการเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ  
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม-ประเภทโครงการเดี่ยว) 
(Guideline for ITAP’s financial support : Individual Project) 

คาํแนะนําเก่ียวกับเอกสารที่ใช้เบกิเงนิสนับสนุนโครงการ  
คําแนะนําทัว่ไป 

 เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอยา่งเตม็ท่ี  บริษัทควรมีการมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบการขอเบิกเงิน
สนบัสนนุโครงการโดยเฉพาะ  และควรศกึษารายละเอียดและขัน้ตอนของการเบิกเงินสนบัสนนุตัง้แตช่่วงเร่ิมต้น
โครงการ 

 หลกัฐานการขอเบิกเงินควรเป็นสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีมีการกํากบัภาษีแบบเตม็ 

 มีข้อความชดัเจน และสามารถอ่านได้สะดวก โดยเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั 

 ห้ามมีการลบ ขีดฆา่ หรือแก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยเดด็ขาด  
(ในกรณีจําเป็น จะต้องเซน็ช่ือกํากบัโดยผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท พร้อมระบวุนัท่ีแก้ไข) 

 ใบเสร็จรับเงินให้ระบช่ืุอบริษัท และท่ีอยูข่องบริษัทท่ีขอเบิกเงินสนบัสนนุให้ถกูต้อง   
(ถ้าระบเุป็นช่ือคน ช่ือโครงการ หรือช่ืออ่ืนๆ  จะไมส่ามารถนํามาเบิกได้) 

 กรณีท่ีใช้สําเนาใบเสร็จรับเงิน  จะต้องรับรองสําเนาถกูต้อง  พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท
และประทบัตราสําคญัของบริษัท ในทกุหน้าทกุฉบบั 

 กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง  จะต้องประทบัตราบริษัท และผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทเซน็ช่ือกํากบัทุกหน้า 

 ในกรณีท่ีไมส่ะดวก  ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทอาจทําหนงัสือมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทนได้ 

 ในกรณีท่ีผู้ รับเงินเป็นบคุคลไมส่ามารถออกเป็นใบเสร็จรับเงินได้  อาทิ การเช่ารถ  อนโุลมให้ใช้ใบแทนใบสําคญั
จ่ายเงิน  โดยจะต้องมีสําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับเงิน พร้อมให้รับรองสําเนาถกูต้อง 

 ให้เบิกจ่ายตามจริง  และอยูใ่นงบประมาณโครงการท่ีได้รับอนมุติั 

 คา่ใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในงบประมาณโครงการ  ไมส่ามารถนํามาเบิกเงินสนบัสนนุได้  เว้นแตบ่ริษัท
จะมีการทําหนงัสือขออนมุติัเป็นกรณีพิเศษ  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ อํานวยการโปรแกรม ITAP 

 หากสงสยัประการใด  สามารถปรึกษาหรือขอดตูวัอยา่งได้ท่ีท่ีปรึกษาเทคโนโลยีท่ีดแูลโครงการ (ITA) 
 

นิยาม 
ผู้ มีอํานาจลงนาม หมายถงึ  กรรมการซึง่ลงช่ือผกูพนับริษัทได้  

(ระบใุนหนงัสือรับรองการจดทะเบียนการค้า) 
บริษัท หมายถงึ  นิติบคุคลท่ีได้รับการสนบัสนนุจากโปรแกรม ITAP    

อาทิ บริษัท ห้างหุ้นสว่นจํากดั ห้างหุ้นสว่น สหกรณ์  
        วิสาหกิจชมุชน  ทะเบียนพาณิชย์  ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 

        ร้านค้า 
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แนวทางการเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 

ตารางรายการเอกสารที่ใช้เบกิเงนิสนับสนุนโครงการ  

รายการค่าใช้จ่าย เอกสารที่ใช้เบกิเงนิ คาํแนะนํา 
1.หมวดค่าใช้จ่ายของผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 

1.1 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั
ประเทศต้นทาง-กรุงเทพฯ 

1. ใบเสร็จรับเงินคา่ตัว๋เคร่ืองบิน 
2. กากตัว๋เคร่ืองบิน หรือ E-Ticket  
3. Boarding Pass 

- ใบเสร็จรับเงินต้องระบช่ืุอและท่ีอยูข่องบริษัท
ให้ถกูต้อง 
- กากตัว๋ หรือ E-Ticket และ Boarding Pass 
ต้องระบช่ืุอผู้ เช่ียวชาญให้ถกูต้อง 

1.2 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็
แบบเหมาจ่าย (รวม
คา่อาหาร คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์ และคา่ใช้จ่าย
เบด็เตลด็อ่ืนๆ) 

1. ใบสําคญัรับเงินท่ีเป็นแบบฟอร์ม
ของบริษัท  หรือใช้หวัจดหมายของ
บริษัท โดยท่ีให้ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ลง
นามรับเงิน 
2. สําเนาหนงัสือเดินทางของ
ผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  เฉพาะหน้าท่ี
มีรูปถ่าย และหน้าท่ีมีการประทบัตรา
วนัเข้าประเทศไทย 

1. ในใบสําคญัรับเงินให้ระบ ุ
1.1 วนัท่ีเร่ิมต้นและสิน้สดุการว่าจ้าง 
1.2 จํานวนเงิน 
1.3 ช่ือบริษัท 
1.4 ช่ือโครงการ 
1.5 ช่ือผู้ เช่ียวชาญ 

2. ในกรณีท่ีเป็นโครงการระยะยาว  อาจแบง่
จ่ายเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม  
3. ควรอธิบายให้ผู้ เช่ียวชาญเข้าใจตัง้แตเ่ร่ิม
โครงการ 

1.3 คา่ท่ีพกั กรณีท่ี 1  โรงแรม 
1.1 ใบเสร็จรับเงิน 

 
ระบช่ืุอและท่ีอยูข่องบริษัทในใบเสร็จรับเงินให้
ถกูต้อง 

 1.2. Folio ระบช่ืุอผู้พกั และวนัเวลาท่ี
เข้าพกั รายละเอียดเลขท่ีห้องพกั  และ
รายละเอียดของรายการคา่ใช้จ่าย 

1. ให้ระบช่ืุอผู้ เช่ียวชาญใน Folio ให้ถกูต้อง 
2. ในกรณีท่ีเป็นโรงแรมขนาดเลก็ ท่ีไมมี่การทํา 
Folio  ให้ระบช่ืุอผู้ เข้าพกัในใบเสร็จรับเงิน แทน 

 กรณีท่ี 2  บ้านเช่า 
 ใบสําคญัรับเงิน 

 
1. จะต้องมีสําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับเงิน 
พร้อมให้รับรองสําเนาถกูต้อง 
2. ให้ระบช่ืุอผู้พกัในใบสําคญัรับเงิน 

1.4 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ 

1. ใบเสร็จรับเงินคา่ตัว๋เคร่ืองบิน 
2. กากตัว๋เคร่ืองบิน หรือ E-Ticket  
3. Boarding Pass 

- ใบเสร็จรับเงินต้องระบช่ืุอและท่ีอยูข่องบริษัท
ให้ถกูต้อง 
- กากตัว๋ หรือ E-Ticket และ Boarding Pass 
ต้องระบช่ืุอผู้ เช่ียวชาญให้ถกูต้อง 
- เบิกได้เพียงครัง้เดียว คือ ไป-กลบัจาก
กรุงเทพฯ  หากจําเป็นต้องเดินทางหลายครัง้  
ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนขออนมุติัโครงการ 
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แนวทางการเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 

รายการค่าใช้จ่าย เอกสารที่ใช้เบกิเงนิ คาํแนะนํา 
1.5 คา่พาหนะเดินทางข้าม
จงัหวดั 

1. สําเนาใบเสร็จรับเงินคา่นํา้มนัรถ 
2. สําเนาใบเสร็จรับเงินคา่จ้างเหมารถ  
3 .สําเนาตัว๋โดยสาร (ถ้าใช้วิธีนี)้ 
4. ใบสําคญัรับเงิน 

1. ระบช่ืุอบริษัทในใบเสร็จรับเงินให้ถกูต้อง 
2. ระบช่ืุอผู้ เช่ียวชาญในกากตัว๋โดยสารให้
ถกูต้อง (ถ้ามี) 
3. ถ้าเป็นใบสําคญัรับเงิน  อาจใช้วิธีคํานวณ
แบบเหมาจ่ายตามระยะทางกิโลเมตรละ 3 
บาท  และควรมีบนัทกึการเดินทางประกอบ 

 

2. หมวดค่าใช้จ่ายของผู้เช่ียวชาญไทย  ผู้ช่วยผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2.1 คา่ตอบแทน 1. กรณีรับในนามหน่วยงาน ให้ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 
2. กรณีรับในนามบคุคล ให้ใช้    
2.1 ใบสําคญัรับเงินท่ีเป็น
แบบฟอร์มของบริษัท  หรือใช้หวั
จดหมายของบริษัท โดยท่ีให้
ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ลงนามรับเงิน 
2.2 สําเนาหนงัสือรับรองการหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ 
แหง่ประมวลรัษฎากร) โดยทัว่ไป
บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย   ใน
อตัรา 3%  
2.3 สําเนาบตัรประชาชนของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1. ในใบสําคญัรับเงินให้ระบ ุ
1.1 วนัท่ีเร่ิมต้นและสิน้สดุการว่าจ้าง 
1.2 จํานวนเงิน 
1.3 ช่ือบริษัท 
1.4 ช่ือโครงการ 
1.5 ช่ือผู้ เช่ียวชาญ 

2. ในกรณีท่ีเป็นโครงการระยะยาว  อาจแบง่
จ่ายเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม 
3. สามารถจ่ายค่าตอบแทน หลังสิน้สุด
โครงการได้ไม่เกนิ 3 เดือน 

2.2 คา่ท่ีพกั เช่นเดียวกบัข้อ 1.3  
2.3 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ 

เช่นเดียวกบัข้อ 1.4 ในกรณีท่ีจําเป็น สามารถเดินทางได้มากกวา่
หนึง่ครัง้ 

2.4 คา่พาหนะเดินทางข้าม
จงัหวดั 

เช่นเดียวกบัข้อ 1.5 ในกรณีท่ีจําเป็น สามารถเดินทางได้มากกวา่
หนึง่ครัง้ 

2.5 คา่พาหนะเดินทางไป
โรงงาน 

เช่นเดียวกบัข้อ 1.5  

2.6 คา่บริหารจดัการ       
(หกัเข้าหน่วยงานต้นสงักดั) 

ใบเสร็จรับเงิน สามารถจ่ายหลังสิน้สุดโครงการได้ไม่เกนิ 3 
เดือน 
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แนวทางการเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 

รายการค่าใช้จ่าย เอกสารที่ใช้เบกิเงนิ คาํแนะนํา 
3.หมวดค่าวัสดุ วเิคราะห์ ทดสอบ 
 

3.1 คา่วสัดอุปุกรณ์
สิน้เปลืองท่ีใช้ทดลองใน
โครงการ 

ใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นใบกํากบัภาษี     
แบบเตม็    (หากจําเป็น อาจใช้     
ใบสําคญัรับเงินท่ีเป็นแบบฟอร์มของ
บริษัทแทน พร้อมแนบสําเนาบตัร
ประชาชนผู้ รับเงิน) 

1. ระบช่ืุอและท่ีอยูข่องบริษัทให้ถกูต้อง 

3.2 คา่วิเคราะห์ทดสอบ
จากห้องปฏิบติัการหรือ
หน่วยงานทดสอบ 

ใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นใบกํากบัภาษีแบบ
เตม็ 

1. ระบช่ืุอและท่ีอยูข่องบริษัทให้ถกูต้อง 
2. วนัท่ีจ้างวิเคราะห์ทดสอบควรอยูใ่นระหวา่ง
การดําเนินโครงการ 
3. อาจจะมีการขอผลวิเคราะห์ทดสอบ
ประกอบการพิจารณา 

4.หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   

4.1 คา่จ้างสืบค้นข้อมลู เช่นเดียวกบัข้อ 3.1 1. ระบช่ืุอและท่ีอยูข่องบริษัทให้ถกูต้อง 
2. วนัท่ีจ้างควรอยูใ่นระยะเวลาโครงการ 

4.2 คา่จดัทํารายงาน เช่นเดียวกบัข้อ 3.1 1. ระบช่ืุอและท่ีอยูข่องบริษัทให้ถกูต้อง 
2. วนัท่ีจ้างควรอยูใ่นระยะเวลาโครงการ 

4.3 คา่จ้างเหมา เช่น 
คา่แรงผู้ รับเหมาขึน้รูป
ชิน้งาน คา่ประกอบเคร่ือง  
และ จ้างบคุคลเพ่ือทดสอบ
ประสทิธิภาพ 

เช่นเดียวกบัข้อ 3.1  
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แนวทางการเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 

เอกสารอธิบายขัน้ตอนการขอเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม-ประเภทโครงการเดี่ยว) 

(For ITAP’s Clients) 

 
1. บริษัทย่ืนหนงัสือขอเบิกเงินย้อนหลงัของโครงการ (F-CO-ITAP-17) พร้อมเอกสารแนบดงันี ้ 

สง่มายงั ITA ภายใน 2 เดือน นบัจากวนัท่ีผู้ เช่ียวชาญเสร็จสิน้การดําเนินโครงการ 
1.1. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการของผู้ เช่ียวชาญ 
1.2. สําเนาหลกัฐานการเงินสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในโครงการฯ พร้อมลายเซ็นของผู้ รับเงิน เพิ่มเติมรายการ

ตอ่ไปนี ้
- ในกรณีคา่ท่ีพกัของผู้ เช่ียวชาญ จะต้องมีเอกสารแสดงรายการเข้าพกั ( Folio) ของกิจการท่ีพกั 

ประกอบกบัใบเสร็จรับเงิน 
- ในกรณีคา่ตอบแทนของผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ จะต้องมีใบสําคญัจ่ายท่ีออกโดยบริษัท 
- ในกรณีคา่ตอบแทนของผู้ เช่ียวชาญในประเทศ  จะต้องมีใบสําคญัจ่าย และหลกัฐานการหกัภาษี 

ณ ท่ีจ่าย  
- คา่วสัดแุละเบด็เตลด็ท่ีใช้ในโครงการ จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน และคําอธิบายถงึเหตผุลในการจดัซือ้

และการนําไปใช้ประกอบโครงการ 
1.3. สําเนาตัว๋เคร่ืองบินของผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ หรือสําเนาหลกัฐานการโอนเงินไปยงัองค์กรต้นสงักดัของ

ผู้ เช่ียวชาญ 
1.4. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนการค้า ซึง่ระบช่ืุอผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ท่ีมีอายไุมเ่กิน 1 เดือน 
1.5. สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  ท่ีมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 
1.6. สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มของกรมสรรพากร (ภ.พ.20) 
1.7. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของกรรมการผู้ลงนามของบริษัท 
1.8. แบบประเมินผลโครงการ โดยบริษัท (F-CO-ITAP-16) 

2. ITAP ประเมินผลโครงการและสง่ให้ฝ่ายการเงินของสํานกังานฯ ดําเนินการจ่ายเงินสนบัสนนุให้บริษัทโดยตรง  
โดยปกติจะใช้เวลา 2 เดือน หากได้รับเอกสารจากบริษัทครบถ้วน 

3. บริษัทรับเงินสนบัสนนุโครงการฯ 

4. ปิดโครงการฯ 
 
หมายเหต ุ 1. เอกสารท่ีสง่ให้ สวทช. ทกุฉบบัต้องประทบัตราบริษัทพร้อมทัง้ลายเซน็กํากบัโดยผู้ มีอํานาจ 

2. หลงัจากจดัทําโครงการแล้วเสร็จ หรือถงึงวดการเบิกจ่ายเงิน  *** บริษัทต้องส่งเอกสารขอเบกิจ่าย
ภายใน 2 เดือน มฉิะนัน้ จะถือว่าสละสทิธ์ิในการเบกิจ่ายเงนิ *** 

3. ในกรณีท่ีมีข้อสงสยั หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีปัญหาเกิดขึน้ระหวา่งการรับบริการจาก 
ITAP   บริษัทสามารถสอบถามจาก ITA ท่ีดแูลโครงการ  หรือติดตอ่มายงั 
ผู้ อํานวยการโปรแกรม ITAP  โทร. 0-2546-7000 ตอ่ 1361  หรือ 
ผู้จดัการ โทร  0-2564-7000 ตอ่ 1309, 1366, 1384, 1388,1389  หรือ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป โทร  0-2564-7000   ตอ่ 1302 ,1306, 1362,1367,1374 ,1376 
โทรสาร   0-2564-7082, 0-2564-7003 


