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โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

 

            (นายรัชพล  สนัติวรากร) 
รักษาการ  ผู้ อํานวยการ 

 ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

วันที่ :  

 
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

111  อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึง่  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี  12120 
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ประวัตกิารแก้ไข (Revision  History) 
แก้ไขครัง้ที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0 1 ธนัวาคม 2559 ประกาศใช้ครัง้แรก CO 113/2559 
1 15 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมหมวดคา่ใช้จ่ายท่ีสนบัสนนุ CO104/2560 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทาํงบประมาณโครงการ  
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I. หลักเกณฑ์กรอบการสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 
Guideline for Budgeting of Innovation and Technology Development Project (Individual Project) 
 

กรอบแนวคดิ 
 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้น สง่เสริมและสนบัสนนุภาคการผลติ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้ 
ตัง้แตร่ะดบัรากหญ้าคือ วิสาหกิจชมุชน และระดบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) และอตุสาหกรรมการผลติท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล ประกอบกบัแนวทางการสนบัสนนุพฒันา
เทคโนโลยีของ สวทช. ในการไตร่ะดบับนัไดเทคโนโลยี 4 ขัน้ คือ จากมุง่เน้นแรงงาน ไปสูก่ารใช้แรงงานท่ีมีทกัษะ ไปสูก่าร
มุง่เน้นเทคโนโลยี และบนัไดขัน้สงูสดุคือมุง่เน้นการวิจยัและพฒันา 
 ทัง้นี ้ กรอบการพิจารณาสนบัสนนุด้านการเงินในการจดัทําโครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม  แบง่ออกเป็น 
3 ระดบั ตามขนาดของผู้ประกอบการ  ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
เกณฑ์การพจิารณา วสิาหกจิขนาดใหญ่ วสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) 
วสิาหกจิชุมชน, สหกรณ์, 

กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า  
1. ทนุจดทะเบียน เกิน 200 ล้านบาท ไมเ่กิน 200 ล้านบาท ไมร่ะบ ุ
2. การสนบัสนนุสงูสดุ ไมส่นบัสนนุด้านการเงิน ไมเ่กินร้อยละ 50 ไมเ่กินร้อยละ 50 
3. วงเงินสนบัสนนุสงูสดุ ไมส่นบัสนนุด้านการเงิน 400,000.- บาท/โครงการ 400,000.- บาท/โครงการ 
4. ลกัษณะโครงการ เน้นโครงการวิจยัและ

พฒันากระบวนการผลิต
หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ผลกระทบเป็นวงกว้างตอ่
อตุสาหกรรมประเภทนัน้ 
 

เน้นการพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตและการจดัการ 

เน้นการพฒันาเทคโนโลยีการ
ผลติและการจดัการ อนัจะ
นําไปสูก่ารเติบโตท่ีสามารถ
แข่งขนัในระดบัสงูขึน้  และ
สามารถผลกัดนัให้เป็น SMEs 
ได้ 

5. ลําดบัความสําคญั น้อย  เน้นเฉพาะโครงการ
ท่ีมีความสําคญัและมี
ผลกระทบสงู 

เป็นเปา้หมายหลกัของ 
ITAP 

ขึน้อยูก่บันโยบายและแผนของ 
ITAP  ในแตล่ะปีงบประมาณ 
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เกณฑ์การพจิารณา วสิาหกจิ 
ขนาดใหญ่ 

วสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 

วสิาหกจิชุมชน, สหกรณ์, 
กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า 
 

6. กรอบการสนบัสนนุโครงการท่ี
มีลกัษณะเทคโนโลยีเฉพาะ 

   

 ระบบคณุภาพ ISO 9000, 
ISO 14000, ISO 18000 

ไมส่นบัสนนุด้าน
การเงิน 

ไมส่นบัสนนุด้านการเงิน ไมส่นบัสนนุด้านการเงิน 

 ระบบคณุภาพ GMP, 
HACCP, BRC, FSC, 
ISO22000, TS16949,  
TFQS, ThaiGAP, เกษตร
อินทรีย์, Halal หรือโครงการ
ท่ีนํากระบวนการท่ีเก่ียวข้อง
กบัมาตรฐานดงักลา่วมาใช้ 

ไมส่นบัสนนุด้าน
การเงิน 

ไมเ่กินร้อยละ 50 และ
สนบัสนนุไมเ่กิน 
100,000.- บาท/โครงการ 

ไมเ่กินร้อยละ 50 และ
สนบัสนนุไมเ่กิน 100,000.- 
บาท/โครงการ 

 ระบบคณุภาพ ISO 17025 ไมส่นบัสนนุด้าน
การเงิน 

ไมเ่กินร้อยละ 50 และ
สนบัสนนุไมเ่กิน 
200,000.- บาท/โครงการ 

ไมเ่กินร้อยละ 50 และ
สนบัสนนุไมเ่กิน 200,000.- 
บาท/โครงการ 

 ERP_Phase1 การวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจ  
 

 ERP_Phase2 การ
implement ระบบERP 

ไมส่นบัสนนุด้าน
การเงิน 
 
ไมส่นบัสนนุด้าน
การเงิน 

ไมเ่กินร้อยละ 50 โดย 
Phase 1 สนบัสนนุไมเ่กิน 
150,000.- บาท/โครงการ 
และ 
รวมกนัทัง้ 2 Phase 
สนบัสนนุไมเ่กิน 
400,000.- บาท 
กรณีทําเฉพาะ Phase 2 
สนบัสนนุไมเ่กินร้อยละ 
50 และสนบัสนนุไมเ่กิน 
400,000 บาท/โครงการ 

ไมเ่กินร้อยละ 50 โดย 
Phase 1 สนบัสนนุไมเ่กิน 
150,000.- บาท/โครงการ และ 
รวมกนัทัง้ 2 Phase สนบัสนนุ
ไมเ่กิน 400,000.- บาท 
กรณีทําเฉพาะ Phase 2 
สนบัสนนุไมเ่กินร้อยละ 50 
และสนบัสนนุไม่เกิน 400,000 
บาท/โครงการ 

พฒันาระบบ Software ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจบุนั มาปรับแตง่เพ่ือ
ประยกุต์ใช้ รวมถงึการพฒันา
ซอฟต์แวร์ขึน้มาใช้เอง 

ไมส่นบัสนนุด้าน
การเงิน 

ไมเ่กินร้อยละ 50 ของสว่น
ท่ีปรับแตง่ซอฟต์แวร์ และ
สนบัสนนุไมเ่กิน 
400,000.- บาท/โครงการ 

ไมเ่กินร้อยละ 50 ของสว่นท่ี
ปรับแตง่ซอฟต์แวร์ และ
สนบัสนนุไมเ่กิน 400,000.- 
บาท/โครงการ 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทาํงบประมาณโครงการ  
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 วิสาหกิจชมุชนและเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน, สหกรณ์, กลุม่เกษตรกร, ร้านค้า, โรงงาน, มลูนิธิ ได้แก่  
1.   วิสาหกิจ ชมุชนและเครือขา่ยวิสาหกิจ ชมุชนท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชนกบักรมสง่เสริม

การเกษตร ตามพระราชบญัญตั ิสง่เสริมวสิาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 และมีการตอ่อายตุามกําหนด 
2.   สหกรณ์ ท่ีจดทะเบียนกบักรมสง่เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบญัญตัิ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
3.   กลุม่ เกษตรกรท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กบัสํานกังาน สหกรณ์จงัหวดัแห่งท้องท่ี (กรณีภมูิภาค) หรือ

สํานกังานสง่เสริมสหกรณ์ (กรณีกรุงเทพมหานคร) ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยกลุม่เกษตรกร 
พ.ศ. 2547  

4.   ร้านค้า ท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ และอยูใ่นระบบภาษี หากได้รับการยกเว้นไมต้่องชําระ
ภาษีต้องนําหลกัฐานมาแสดง 

5.  โรงงาน ท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม 
6.  มลูนิธิ ท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทาํงบประมาณโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประเภทโครงการเดี่ยว) 

II. แนวทางการจัดทาํงบประมาณโครงการ  
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว) 
Guideline for Budgeting of Innovation and Technology Development Project (Individual Project) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทํางบประมาณโครงการ (โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ประเภท

โครงการเด่ียว) ให้เป็นในหลกัเกณฑ์เดียวกนั 
ผู้ใช้งาน ท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (ITA)   พิจารณาร่วมกบับริษัทท่ีขอรับบริการและผู้ เช่ียวชาญ 

ขอบข่าย 1. ใช้เม่ือเร่ิมพิจารณาวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญในการดําเนินโครงการ  
 2. ใช้ประกอบการพิจารณาจดัทําเอกสารขออนมุติัเร่ิมต้นดําเนินโครงการ  

3. ใช้ประกอบการพิจารณาเบิกเงินสนบัสนนุแก่ภาคเอกชน 
 
คาํแนะนําทั่วไป  

1. ทบทวนขัน้ตอนและใช้ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
2. ให้ยดึถือหลกัแห่งความคุ้มคา่และประหยดั 
3. พิจารณารายการคา่ใช้จ่ายตามความจําเป็นและความเหมาะสมตอ่การดําเนินโครงการ 
4. ควรใช้แบบฟอร์มงบประมาณของโปรแกรม ITAP ทัง้นีอ้าจใช้แบบฟอร์มอ่ืนท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน 
5. เพ่ือความมีประสทิธิภาพของการจดัสรรงบประมาณ  ควรประมาณการงบประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มาก

ท่ีสดุ 
6. พิจารณาความมุง่มัน่ของบริษัทเป็นองค์ประกอบหลกั 
7. อธิบายให้บริษัทท่ีขอรับบริการเข้าใจอยา่งละเอียด  ทัง้นี ้บริษัทควรกําหนดผู้ดแูลรับผิดชอบเร่ืองงบประมาณและการ

เบิกจ่ายเงินสนบัสนนุเป็นการเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการเบิกเงินสนบัสนนุ 
8. เอกสารนีเ้ป็นเพียงแนวทางการพิจารณาจดัทํางบประมาณโครงการเทา่นัน้  มิใช่กฎเกณฑ์ตายตวั    ดงันัน้ในการ

ปฏิบติังานจริง  จะต้องใช้วิจารณญาณของ ITA หรือปรึกษาผู้จดัการ ผู้จดัการเครือข่าย หรือผู้ อํานวยการโปรแกรม 
ITAP  
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทาํงบประมาณโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประเภทโครงการเดี่ยว) 

หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบประมาณโครงการ  
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม-ประเภทโครงการเดี่ยว) 

รายการ หลักเกณฑ์การทาํงบประมาณ คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 
1.หมวดค่าใช้จ่ายของผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 
1.1 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั
ประเทศต้นทาง-กรุงเทพฯ (ชัน้
ประหยดั) 

มี 2 แนวทางคือ 
1.ราคาจริง  ตามใบแจ้งหนี ้หรือ 
Quotation   

ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงิน ณ วนัท่ีจดัทํา
งบประมาณ พร้อมแนบตารางอตัรา
แลกเปล่ียนเงินในการขออนมุติัด้วย 

 2.ประมาณการตามระยะทาง 
-ทวีปอเมริกา  ไมเ่กิน 70,000 บาท  
-ทวีปยโุรป ไมเ่กิน 50,000 บาท 
-ทวีปออสเตรเลีย ไมเ่กิน 30,000 บาท 
-ญ่ีปุ่ น เกาหลี จีน ไมเ่กิน 25,000 บาท 
-เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไมเ่กิน 
15,000 บาท 

ให้ตรวจสอบคา่ตัว๋เคร่ืองบินก่อน 
 
หากผู้ เช่ียวชาญเดินทางโดยชัน้ First Class 
หรือ Business Class ให้เบิกได้เฉพาะราคา
ชัน้ประหยดัเทา่นัน้ 

1.2 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของ
ผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  

1,200 บาท/วนั 
 
 

รวมคา่อาหาร ซกัรีด โทรศพัท์ และจิปาถะ
สว่นตวั (ประมาณการคา่ใช้จ่าย ดงันี ้
อาหารเช้า 150 บาท  อาหารกลางวนั 200 
บาท อาหารเยน็ 350 บาท ซกัรีด+โทรศพัท์+
จิปาถะ 500 บาท) 

1.3 คา่เช่าท่ีพกั ไมเ่กิน 1,600 บาท/วนั  
1.4 คา่พาหนะเดินทาง พิจารณาตามความเหมาะสม 

1. เช่ารถรับจ้างไมเ่กิน 2,000 บาท/วนั 
และคา่นํา้มนัให้ประมาณการตาม
ระยะทาง 
2. เคร่ืองบินภายในประเทศ ราคาจริง
ตามอตัราตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัของ
สายการบิน 

 

1.5 คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ
ตา่งประเทศ 

ตามอตัราตลาดทัว่ไป และขึน้อยูก่บั
การเจรจาตกลงระหวา่งบริษัทกบั
ผู้ เช่ียวชาญ   
โดยไมค่วรเกิน USD 1,000.-ตอ่วนั 
 

ใช้ในกรณีท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญอาชีพ ท่ีไมผ่า่น
องค์กรผู้ เช่ียวชาญอาสาตา่งประเทศ 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทาํงบประมาณโครงการ  
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รายการ หลักเกณฑ์การทาํงบประมาณ คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 
2.หมวดค่าใช้จ่ายของผู้เช่ียวชาญไทย ผู้ช่วยผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.1 คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ วิธีท่ี 1 ใช้สตูรคํานวณ ดงันี ้

คา่ตอบแทน = A x B x C x D 
โดยท่ี 
A= อตัราเงินเดือนปกติ 
B= สดัสว่นการเข้าร่วมโครงการตอ่
เดือน (คิด 20 วนัทําการตอ่เดือน)เช่น 
0.25 0.50 1.00 
C= จํานวนเดือนท่ีใช้ในโครงการ 
D= ตวัคณู มีคา่ในช่วง 1.5-2.5 โดย
พิจารณาตามคณุวฒุิและ
ประสบการณ์ทํางานกบัภาคเอกชน
ของผู้ เช่ียวชาญ 

วิธีท่ี 1 ใช้กบังานท่ีมีลกัษณะการใช้ระยะเวลา
ของผู้ เช่ียวชาญคอ่นข้างมากในการทํา
โครงการ  และอาจมีการทํางานหรือทดลอง
นอกโรงงาน เช่น ในห้อง lab ของหน่วยงาน
ต้นสงักดั 

 วิธีท่ี 2 คิดเป็น man-day 
ระดบัสงู 10,000 บาท/คน-วนั 
ระดบักลาง   8,000 บาท/คน-วนั 
ระดบัต้น   6,000 บาท/คน-วนั 

วิธีท่ี 2 เหมาะกบังานท่ีมีลกัษณะดงันี ้
(1) เป็นงานท่ีมีการระบเุนือ้งานท่ีมีรายเอียด
ชดัเจนแน่นอน  และใช้จํานวนเวลาของ
ผู้ เช่ียวชาญไมม่าก อาทิ  ระบบบริหาร
คณุภาพ (GMP HACCP TFQS ISO ฯ) 
(2) เป็นงานท่ีโดยทัว่ไปมีการคิดเป็น  man-
day  
(3) มีปัญหาหรือคาดวา่จะมีปัญหาในการขอ
ทราบเงินเดือนของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือนํามา
คํานวณตามสตูร 
 
ทัง้นี ้หากเป็นเร่ืองเฉพาะทาง สาขาท่ีมีความ
จําเป็นเร่งดว่นและขาดแคลน อาจมีการ
กําหนดอตัราคา่ตอบแทนท่ีสงูกว่าท่ีระบนีุ ้ให้
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ อํานวยการโปรแกรม 
ITAP 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
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รายการ หลักเกณฑ์การทาํงบประมาณ คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 
2.2 ผู้ช่วยผู้ เช่ียวชาญ หรือ
นกัศกึษา 

ใช้สตูรคํานวณเช่นเดียวกบัข้อ 1.1  
โดยใช้ตวัคณู D=1.15-1.50 

- เป็นบคุลากรทางเทคนิคท่ีเข้าร่วมโครงการ 
แตย่งัไมเ่ป็นผู้ เช่ียวชาญ เช่น นกัวิจยั 
นกัวิชาการ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบติัการ เป็นต้น 
- ถ้าเป็นนกัศกึษา ให้คํานวณอตัราเงินเดือน
ตามวฒุิสดุท้ายท่ีจบการศกึษา  สว่นนกัศกึษา
ท่ีกําลงัศกึษาระดบัปริญญาตรีตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 3 
ขึน้ไป ให้ใช้อตัราเงินเดือนขัน้ต้นของระดบั 
ปวส. 

2.3 คา่ท่ีพกั ใช้อตัราเดียวกบัผู้ เช่ียวชาญ
ตา่งประเทศ 

 

2.4 คา่พาหนะเดินทางข้าม
จงัหวดั 

ใช้อตัราเดียวกบัผู้ เช่ียวชาญ
ตา่งประเทศ 

 

2.5 คา่พาหนะเดินทางไป
โรงงาน 

ใช้อตัราเดียวกบัผู้ เช่ียวชาญ
ตา่งประเทศ 

 

2.6 คา่บริหารจดัการ (หกัเข้า
หน่วยงานต้นสงักดั) 

ตามอตัราท่ีหน่วยงานกําหนด  

3.หมวดค่าวัสดุ วเิคราะห์ ทดสอบ 
3.1 คา่วสัดอุปุกรณ์สิน้เปลืองท่ี
ใช้ทดลองในโครงการ 

ไมค่วรเกิน 200,000 บาท/โครงการ 
(สนบัสนนุไมเ่กิน 100,000 บาท/
โครงการ) 

หากเกินกวา่เกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 

3.2 คา่วิเคราะห์ทดสอบจาก
ห้องปฏิบติัการหรือหน่วยงาน
ทดสอบ 

ไมค่วรเกิน 400,000 บาท/โครงการ 
(สนบัสนนุไมเ่กิน 200,000 บาท/
โครงการ) 

หากเกินกวา่เกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 

4.หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
4.1 คา่สืบค้นข้อมลู  ไมค่วรเกิน 5,000 บาท/โครงการ 

(สนบัสนนุไมเ่กิน 2,500 บาท/
โครงการ) 

หากเกินกวา่เกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 

4.2 คา่จดัทํารายงาน ไมค่วรเกิน 5,000 บาท/โครงการ 
(สนบัสนนุไมเ่กิน 2,500 บาท/
โครงการ) 

หากเกินกวา่เกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
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รายการ หลักเกณฑ์การทาํงบประมาณ คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 
4.3 คา่จ้างเหมา เช่น คา่แรง
ผู้ รับเหมาขึน้รูปชิน้งาน คา่
ประกอบเคร่ือง  และ จ้าง
บคุคลเพ่ือทดสอบ
ประสทิธิภาพ 

ไมค่วรเกิน 400,000 บาท/โครงการ 
(สนบัสนนุไมเ่กิน 200,000 บาท/
โครงการ) 

หากเกินกวา่เกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 

4.4 ค่าธรรมเนียมการอนญุาต
ใหใ้ชสิ้ทธ์ิจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของหน่วยงาน
ภาครฐัและสถาบนัการศึกษา
ไทย (สนบัสนนุเฉพาะ
ค่าตอบแทนการอนญุาตใหใ้ช้
สิทธ์ิสําหรบัการเปิดเผย
เทคโนโลยี (disclosure fee 
หรือ upfront fee) 
- ไม่สนบัสนนุค่าตอบแทนการ
อนญุาตใหสิ้ทธ์ิใชป้ระโยชน์ใน
ผลงานวิจยัสําหรบัการขาย
ผลิตภณัฑ์ (royalty fee) 

ไม่ควรเกิน 200,000 บาท/โครงการ 
(สนบัสนนุไม่เกิน 100,000 บาท/
โครงการ) 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
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ตวัอย่างที่ 1 

งบประมาณโครงการ 
(กรณีใช้ผู้ เช่ียวชาญองค์กรผู้ เช่ียวชาญอาสาตา่งประเทศ และมีผู้ เช่ียวชาญไทยร่วมโครงการ) 

บริษัท………………………………………จาํกัด  (รหสัโครงการ………………) 
โดยมีผู้เช่ียวชาญช่ือ……………………………….หน่วยงาน…………………………. 

ระหว่างวันที่…………………-…………………. 
รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

ส่วนที่ 1  ค่าใช้จ่ายทั่วไปของผู้เช่ียวชาญต่างประเทศและโครงการ  (สวทช.สนับสนุน 
ไม่เกนิ 50%) 

 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเยอรมนั-กรุงเทพ ชัน้ประหยดั 50,000.00 

2. คา่ท่ีพกั  (1,200.-บาท/วนั  X 90 วนั) 108,000.00 

3. คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ (1,500.-บาทตอ่วนั  X  90 วนั ) 135,000.00 

4. overhead cost ( 3,200 euro X 47.62 บาท/ 1 Euro) 153,384.00 

5. คา่วสัดอุปุกรณ์และวิเคราะห์ทดสอบ 40,000.00 

6. อ่ืนๆ (เช่น คา่สืบค้นข้อมลู  คา่จดัทํารายงาน ) 10,000.00 
รวมจาํนวนเงนิส่วนที่ 1 496,384.00 

วงเงนิที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. ไม่เกนิ 50% เป็นเงนิ 248,192.00 

  
ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญไทยร่วมโครงการ (สวทช. สนับสนุน 100%)  

7. คา่ตอบแทนผู้ เข้าร่วมโครงการ (3,000 บาท/วนั X 15 วนั) 45,000.00 

8. คา่พาหนะเดินทางของผู้ เข้าร่วมโครงการ (400 บาท/วนั X 15 วนั) 6,000.00 

9. คา่ท่ีพกัของผู้ เข้าร่วมโครงการ  (1,200 บาท/วนั X 15 วนั) 18,000.00 
รวมจาํนวนเงนิส่วนที่ 2 69,000.00 

รวมเงนิโครงการทัง้สิน้ (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) 565,384.00 
รวมวงเงนิที่ สวทช. สนับสนุน 317,192.00 

หมายเหตุ 
1. คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็  เป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่ียวชาญ รวมถงึ คา่อาหาร 3 มือ้  คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท์ภายในประเทศท่ี

ใช้ติดตอ่งาน  และคา่ใช้จ่ายจิปาถะ  เป็นต้น 
2. ระบช่ืุอผู้ เข้าร่วมโครงการ........................................................................................  
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ตวัอย่างที่ 2 
 

งบประมาณโครงการ 
(กรณีใช้ผู้ เช่ียวชาญไทย คดิเป็น man-day) 

บริษัท………………………………………จาํกัด  (รหสัโครงการ………………) 
โดยมีผู้เช่ียวชาญช่ือ……………………………….หน่วยงาน…………………………. 

ระหว่างวันที่…………………-…………………. 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญและคณะ 150,000.00 

1.1.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ  (หวัหน้าโครงการ)  
(5,000  บาท/วนั  x10วนั) 

50,000.00 

1.2.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ  (ผู้ ร่วมโครงการคนท่ี 1)   
(4,000 บาท/วนั x 10วนั) 

40,000.00 

1.3.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ   (ผู้ ร่วมโครงการคนท่ี 2)   
(3,000 บาท/วนั x 10วนั) 

30,000.00 

1.4.คา่ตอบแทนผู้ช่วยงานวิจยั  2  คน 30,000.00 
2.คา่เดินทาง 15,000.00 
3.คา่วสัดทุดลอง  และอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 59,000.00 
4.คา่เช่าอปุกรณ์  และเคร่ืองมือของคณะ 15,000.00 
5.คา่ใช่จ่ายอ่ืนๆ เช่น คา่จดัทํารายงาน 6,000.00 
6.คา่บริหารโครงการ (คิด 10% ของคา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ) 15,000.00 
  

รวม 260,000.00 
วงเงนิที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. ไม่เกนิ 50% เป็นเงนิ 130,000.00 

  



 
เลขท่ีเอกสาร : G-CO-ITAP-03 
หน้าท่ี : 13 ของ 13 

 แก้ไขครัง้ท่ี  :  1  
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ :  3 มกราคม  2561  

 

  

เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทาํงบประมาณโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประเภทโครงการเดี่ยว) 

ตวัอย่างที่ 3 
งบประมาณโครงการ 

(กรณีใช้ผู้ เช่ียวชาญไทย คดิแบบสตูรคํานวณ) 
บริษัท………………………………………จาํกัด  (รหสัโครงการ………………) 

โดยมีผู้เช่ียวชาญช่ือ……………………………….หน่วยงาน…………………………. 
ระหว่างวันที่…………………-…………………. 

 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญและคณะ 119,775.00 
1.1.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ  (หวัหน้าโครงการ)  

(35,000 บาท X 3 เดือน X 0.15 X 2.5 ) 
39,375.00 

1.2.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ  (ผู้ ร่วมโครงการคนท่ี 1)   
(28,000 บาท X 3 เดือน X 0.2 X 2.0 ) 

33,600.00 

1.3.คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ   (ผู้ ร่วมโครงการคนท่ี 2)   
(20,000 บาท X 3 เดือน X 0.2 X 1.5 ) 

18,000.00 

1.4.คา่ตอบแทนผู้ช่วยผู้ เช่ียวชาญ 
(8,000 บาท X 3 เดือน X 1.0 X 1.2) 

28,800.00 

2.คา่เดินทางของผู้ เช่ียวชาญ 64,400.00 
2.1.คา่เคร่ืองบิน (3 เท่ียว X 3 คน X 5,000 บาท) 45,000.00 
2.2.คา่พาหนะเดินทางไป-กลบั สนามบิน-โรงงาน-ท่ีพกั   5,000.00 
2.3.คา่ท่ีพกั (3 ครัง้ X 2 ห้อง X 1,200 บาท/วนั X 2 คืน) 14,400.00 

3.คา่วสัดทุดลอง  และอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 62,000.00 
4.คา่ตรวจวิเคราะห์ทดสอบ 25,000.00 
5.คา่ใช่จ่ายอ่ืนๆ เช่น คา่จดัทํารายงาน คา่ฟิล์ม ค่าล้างอดัรูป 10,000.00 
6.คา่บริหารโครงการ (คิด 15% ของงบประมาณโครงการ (ข้อ 1-5)) 42,176.25 
  

รวม 323,351.25 
วงเงนิที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. ไม่เกนิ 50% เป็นเงนิ 161,675.62 

 


