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โปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้อนุมัติ :  
 

            (นายเฉลิมพล ตู้จินดา) 
  ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส 

   ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันท่ี :  

 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
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ประวัติการแก้ไข (Revision  History) 
แก้ไขคร้ังที ่ วันท่ีแก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0 1 ธันวาคม 2559 ประกาศใช้ครั้งแรก CO 113/2559 
1 3 มกราคม 2561 เพิ่มหมวดค่าใช้จา่ยท่ีสนับสนุน CO104/2560 
2 11 มีนาคม 2562 - ปรับลักษณะการสนับสนุนโครงการด้านซอฟตแ์วร ์และ 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าวิเคราะหท์ดสอบและค่าจา้งเหมา 
CO-022/2562 
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I. หลักเกณฑ์กรอบการสนับสนุนโครงการ 
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการเด่ียว) 
Guideline for Budgeting of Innovation and Technology Development Project (Individual 
Project) 
 
กรอบแนวคิด 
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน ต้ังแต่
ระดับรากหญ้าคือ วิสาหกิจชุมชน และระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และ
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ประกอบกับแนวทางการสนับสนนุพัฒนาเทคโนโลยีของ สวทช. 
ในการไต่ระดับบันไดเทคโนโลยี 4 ข้ัน คือ จากมุ่งเน้นแรงงาน ไปสูก่ารใช้แรงงานท่ีมีทักษะ ไปสู่การมุ่งเน้นเทคโนโลยี และบันไดขั้น
สูงสุดคอืมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา 
 ท้ังนี้  กรอบการพิจารณาสนับสนนุด้านการเงินในการจัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ตามขนาดของผู้ประกอบการ  ดังตารางต่อไปนี ้
 

เกณฑ์การพิจารณา วิสาหกิจขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์, 
กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า ** 

1. ทุนจดทะเบียน เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่ระบุ 
2. การสนับสนุนสูงสุด ไม่สนับสนุนด้านการเงิน ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่เกินร้อยละ 50 
3. วงเงินสนับสนุนสงูสุด ไม่สนับสนุนด้านการเงิน 400,000.- บาท/โครงการ 400,000.- บาท/โครงการ 
4. ลักษณะโครงการ เน้นโครงการวิจัยและ

พัฒนากระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
อุตสาหกรรมประเภทนั้น 
 

เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการ 

เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการ อันจะ
นําไปสู่การเติบโตท่ีสามารถ
แข่งขันในระดับสูงข้ึน  และ
สามารถผลักดันให้เป็น SMEs 
ได้ 

5. ลําดับความสําคญั น้อย  เน้นเฉพาะโครงการ
ท่ีมีความสําคัญและมี
ผลกระทบสูง 

เป็นเป้าหมายหลักของ ITAP ข้ึนอยู่กับนโยบายและแผนของ 
ITAP  ในแต่ละปีงบประมาณ 
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เกณฑ์การพิจารณา วิสาหกิจ 
ขนาดใหญ่ 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์, 
กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า ** 

6. กรอบการสนับสนุนโครงการท่ี
มีลักษณะเทคโนโลยีเฉพาะ 

   

6.1 ระบบคุณภาพ ISO 9000, 
ISO 14000, ISO 18000 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

ไม่สนับสนุนด้านการเงิน ไม่สนับสนุนด้านการเงิน 

6.2 ระบบคุณภาพ GMP, 
HACCP, BRC, FSC, 
ISO22000, TS16949,  
TFQS, ThaiGAP, เกษตร
อินทรีย์, Halal หรือโครงการ
ท่ีนํากระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
100,000.- บาท/โครงการ 
 
 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
100,000.- บาท/โครงการ 
 
 

6.3 ระบบคุณภาพ ISO 17025 ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
200,000.- บาท/โครงการ 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
200,000.- บาท/โครงการ 

6.4 โครงการด้าน ERP/MRP 
หมายถึงซอฟต์แวร์/ระบบท่ีมี
ลักษณะการทํางานดังต่อไปนี้ 
 

1) ระบบบริหารการผลิต  
   (Manufacturing Resource  
   Planning) 
2) ระบบบริหารการขาย 
   (Sale Management) 
3) ระบบบริหารการจัดซ้ือ 
   (Purchasing Management) 
4) ระบบบริหารสินค้าคงคลังและ 
   วัตถุดิบ 
   (Inventory Management) 
5) ระบบบัญชีการเงิน 
   (Financial Accounting) 
6) ระบบบัญชีลูกหนี้ 
   (Account Receivable) 
7) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ 
   (Account Payable) 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

 โครงการเตรียมความพร้อม
สําหรับการพัฒนาระบบ 
ERP (ERP Ready) 
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
150,000.- บาท/โครงการ 
ในหมวดค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 โครงการพัฒนา หรือการ
ประยุกต์ใช้ระบบ ERP 
(Implement ERP) 
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
300,000.- บาท/โครงการ 
ในหมวดค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 บริษัทท่ีขอทําโครงการ 
Implement ERP โดย
ไม่ได้ทํา ERP Ready มา
ก่อน จะได้รับการสนับสนุน 
300,000.- บาท/โครงการ

 โครงการเตรียมความพร้อม
สําหรับการพัฒนาระบบ 
ERP (ERP Ready) 
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
150,000.- บาท/โครงการ 
ในหมวดค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 โครงการพัฒนา หรือการ
ประยุกต์ใช้ระบบ ERP 
(Implement ERP) 
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
300,000.- บาท/โครงการ 
ในหมวดค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 บริษัทท่ีขอทําโครงการ 
Implement ERP โดย
ไม่ได้ทํา ERP Ready มา
ก่อน จะได้รับการสนับสนุน 
300,000.- บาท/โครงการ
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เกณฑ์การพิจารณา วิสาหกิจ 
ขนาดใหญ่ 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
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วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์, 
กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า ** 

 

 ผู้เชี่ยวชาญท่ีทําโครงการ 
ERP Ready หากจะเสนอ
ซอฟต์แวร์ของตนเองใน
โครงการ Implement 
ERP จะต้องให้เหตุผลท่ี
ชัดเจน และต้องส่งข้อมูล
เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ท่ี
ใกล้เคียงกันอย่างน้อย 3 
ตัวเลือกให้บริษัท และหาก
โครงการ Implement 
ERP มีปัญหา ไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของบริษัท 
ITAP สามารถนํามาเป็น
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไปของผู้เชี่ยวชาญได้ 

 

 ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
หมวดต่อไปนี้ 
-  ค่า Software License 
-  ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
-  ค่า Maintenance

 

 ผู้เชี่ยวชาญท่ีทําโครงการ 
ERP Ready หากจะเสนอ
ซอฟต์แวร์ของตนเองใน
โครงการ Implement 
ERP จะต้องให้เหตุผลท่ี
ชัดเจน และต้องส่งข้อมูล
เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ท่ี
ใกล้เคียงกันอย่างน้อย 3 
ตัวเลือกให้บริษัท และหาก
โครงการ Implement 
ERP มีปัญหา ไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของบริษัท 
ITAP สามารถนํามาเป็น
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไปของผู้เชี่ยวชาญได้ 

 

 ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
หมวดต่อไปนี้ 
-  ค่า Software License 
-  ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
-  ค่า Maintenance

6.5 การขอรับการสนับสนุนด้าน 
ERP ในโมดูลต่อขยาย 
(Extended ERP) เช่น 
 

 - ระบบบริหารคลังสินค้า  
   (Warehouse Management) 
 - ระบบบริหารการขนส่ง 
   (Logistic Management) 
 - ระบบสนับสนุนการคาดคะเน  
   (Forecasting) 
 - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
   (CRM : Customer  
   Relationship Management) 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

 ถ้าขอรับการสนับสนุนด้าน 
ERP จาก ITAP เป็นครั้ง
แรก สนับสนุนไม่เกินร้อย
ละ 50 และสนับสนุนไม่
เกิน 300,000.- บาท/
โครงการ ในหมวด
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ถ้าบริษัทเคยขอรับการ
สนับสนุน Implement 
ERP จาก ITAP มาแล้ว 
และจะขอรับการสนับสนุน
ด้าน ERP ในโมดูลต่อขยาย 
อีก มีเงื่อนไขคือ    

 

 ถ้าขอรับการสนับสนุนด้าน 
ERP จาก ITAP เป็นครั้ง
แรก สนับสนุนไม่เกินร้อย
ละ 50 และสนับสนุนไม่
เกิน 300,000.- บาท/
โครงการ ในหมวด
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ถ้าบริษัทเคยขอรับการ
สนับสนุน Implement 
ERP จาก ITAP มาแล้ว 
และจะขอรับการสนับสนุน
ด้าน ERP ในโมดูลต่อขยาย 
อีก มีเงื่อนไขคือ 
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 - ระบบบริหารจัดการพนักงาน  
   (HRM : Human Resource  
   Management) 
 - ระบบขายหน้าร้าน (POS :  
   Point Of Sale) 
 - ระบบจัดการแผนและตารางการ 
   ผลิตข้ันสูง (Scheduling) 
 - Business Intelligence (BI) 
เป็นต้น 

 - จะต้องมีระยะห่างของ
โครงการอย่างน้อย 2 ปี นับ
จากวันท่ีสิ้นสุดโครงการคร้ัง
ก่อน 
 

- สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 
50 และสนับสนุนไม่เกิน 
300,000.- บาท/โครงการ 
เฉพาะการ Implement 
โมดูลต่อขยาย 

- จะต้องมีระยะห่างของ
โครงการอย่างน้อย 2 ปี นับ
จากวันท่ีสิ้นสุดโครงการคร้ัง
ก่อน 
 

- สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 
50 และสนับสนุนไม่เกิน 
300,000.- บาท/โครงการ 
เฉพาะการ Implement 
โมดูลต่อขยาย 

 
6.6 โครงการเพ่ิมศักยภาพของ

ธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) โดยมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีด้าน AI ใน
กระบวนการวิเคราะห์ เช่น 
 

1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ท้ัง
แบบ Structured Data และ 
Non-Structured Data 
2) เป็นเชิง Predictive Analytics 
คือใช้ข้อมูลท่ีผ่านมา ร่วมกับปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือคาดการณ์สิ่งท่ี
จะเกิด (เป็น Machine Learning 
หรือ Deep Learning) 
3) ผู้เชี่ยวชาญในโครงการควรมี 
Data Scientist, นักเศรษฐศาสตร์ 
หรือ นักสถิติวิเคราะห์ ร่วมด้วย 
 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

 สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ 
ในหมวดค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

- Business Intelligence 
(BI) หากเป็นการสร้าง
รายงานรูปแบบกราฟท่ัวไป 
ไม่ใช่ข้อมูลเชิง Predictive 
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์
โครงการ Data Analytics 
 

 สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ 
ในหมวดค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

- Business Intelligence 
(BI) หากเป็นการสร้าง
รายงานรูปแบบกราฟท่ัวไป 
ไม่ใช่ข้อมูลเชิง Predictive 
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์
โครงการ Data Analytics 
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เกณฑ์การพิจารณา วิสาหกิจ 
ขนาดใหญ่ 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์, 
กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า ** 

6.7 การพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมี
ลักษณะการทํางานเฉพาะ 
และซับซ้อน เช่น AI, Image 
Processing, Machine 
Learning, Data Analytics, 
Block Chain เป็นต้น ท้ังท่ีมี
อยู่แล้วหรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ ใน
หมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ ใน
หมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 

6.8 การพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ึนมา
ใหม่ กรณีซอฟต์แวร์ท่ีมีใน
ท้องตลาด ไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการ หรือลักษณะธุรกิจ 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ ใน
หมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 
 

- ควรแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจน
ระหว่าง ซอฟต์แวร์ท่ีจะ
พัฒนาข้ึนมาใหม่ กับ
ซอฟต์แวร์ท่ีมีอยู่แล้วใน
ท้องตลาด 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ ใน
หมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 
 

- ควรแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจน
ระหว่าง ซอฟต์แวร์ท่ีจะ
พัฒนาข้ึนมาใหม่ กับ
ซอฟต์แวร์ท่ีมีอยู่แล้วใน
ท้องตลาด 

6.9 การพัฒนา Application ใน
รูปแบบ Digital Platform 

ไม่สนับสนุนด้าน
การเงิน 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ ใน
หมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
 

- ไม่สนับสนุนการพัฒนา
Single Website หรือ 
Mobile Application เพ่ือ
ขายสินค้า/บริการ หรือเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์บริษัท 

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 
และสนับสนุนไม่เกิน 
400,000.- บาท/โครงการ ใน
หมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
 

- ไม่สนับสนุนการพัฒนา
Single Website หรือ 
Mobile Application เพ่ือ
ขายสินค้า/บริการ หรือเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์บริษัท 
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** วิสาหกิจชุมชนและเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชน, สหกรณ,์ กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า, โรงงาน, มูลนิธิ ได้แก่  
1.   วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และมีการต่ออายุตามกําหนด 
2.   สหกรณ ์ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 
3.   กลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียนจัดต้ังกับสํานักงาน สหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ (กรณีภูมิภาค) หรือสํานักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีกรุงเทพมหานคร) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  
4.   ร้านค้า ทีจ่ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และอยู่ในระบบภาษี หากได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระภาษี

ต้องนําหลักฐานมาแสดง 
5.  โรงงาน ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6.  มูลนิธิ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

II. แนวทางการจัดทํางบประมาณโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการเด่ียว) 
Guideline for Budgeting of Innovation and Technology Development Project (Individual 
Project) 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณโครงการ (โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการ
เด่ียว) ให้เป็นในหลักเกณฑ์เดียวกัน 

ผู้ใช้งาน ท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (ITA)   พิจารณาร่วมกับบริษัทท่ีขอรับบริการและผู้เชี่ยวชาญ 
ขอบข่าย 1. ใช้เม่ือเริ่มพิจารณาว่าจ้างผู้เชีย่วชาญในการดําเนินโครงการ  
 2. ใช้ประกอบการพิจารณาจัดทําเอกสารขออนุมัติเริ่มต้นดําเนินโครงการ  

3. ใช้ประกอบการพิจารณาเบิกเงินสนับสนุนแก่ภาคเอกชน 
 

คําแนะนําท่ัวไป  
1. ทบทวนข้ันตอนและใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2. ให้ยึดถือหลักแห่งความคุ้มค่าและประหยัด 
3. พิจารณารายการค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและความเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ 
4. ควรใช้แบบฟอร์มงบประมาณของโปรแกรม ITAP ท้ังนี้อาจใช้แบบฟอร์มอ่ืนท่ีมีสาระสําคัญครบถ้วน 
5. เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการจัดสรรงบประมาณ ควรประมาณการงบประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 
6. พิจารณาความมุง่ม่ันของบริษัทเป็นองค์ประกอบหลัก 
7. อธิบายให้บริษัทท่ีขอรับบริการเข้าใจอย่างละเอียด ท้ังนี้ บริษัทควรกําหนดผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องงบประมาณและการเบิก

จ่ายเงินสนับสนนุเป็นการเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการเบิกเงินสนับสนุน 
8. เอกสารนี้เป็นเพียงแนวทางการพิจารณาจัดทํางบประมาณโครงการเท่านั้น มิใช่กฎเกณฑ์ตายตัว ดังนั้นในการปฏิบัติงานจริง  

จะต้องใช้วิจารณญาณของ ITA หรือปรึกษาผู้จัดการ ผู้จัดการเครือข่าย หรือผู้อํานวยการโปรแกรม ITAP 
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หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม-ประเภทโครงการเด่ียว) 

รายการ หลักเกณฑ์การทํางบประมาณ คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1.หมวดค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
1.1 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ
ประเทศต้นทาง-กรุงเทพฯ (ชั้น
ประหยัด) 

มี 2 แนวทางคือ 
1.ราคาจริง  ตามใบแจ้งหนี้ หรือ 
Quotation   

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันท่ีจัดทํา
งบประมาณ พร้อมแนบตารางอัตราแลกเปลี่ยน
เงินในการขออนุมัติด้วย 

 2.ประมาณการตามระยะทาง 
-ทวีปอเมริกา  ไม่เกิน 70,000 บาท 
-ทวีปยุโรป ไม่เกิน 50,000 บาท 
-ทวีปออสเตรเลีย ไม่เกิน 30,000 บาท 
-ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไม่เกิน 25,000 บาท 
-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เกิน 
15,000 บาท 

ให้ตรวจสอบค่าต๋ัวเคร่ืองบินก่อน 
 
หากผู้เชี่ยวชาญเดินทางโดยชั้น First Class 
หรือ Business Class ให้เบิกได้เฉพาะราคาชั้น
ประหยัดเท่านั้น 

1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ  

1,200 บาท/วัน 
 
 

รวมค่าอาหาร ซักรีด โทรศัพท์ และจิปาถะ
ส่วนตัว (ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
อาหารเช้า 150 บาท  อาหารกลางวัน 200 
บาท อาหารเย็น 350 บาท ซักรีด+โทรศัพท์+
จิปาถะ 500 บาท) 

1.3 ค่าเช่าท่ีพัก ไม่เกิน 1,600 บาท/วัน  
1.4 ค่าพาหนะเดินทาง พิจารณาตามความเหมาะสม 

1. เช่ารถรับจ้างไม่เกิน 2,000 บาท/วัน 
และค่าน้ํามันให้ประมาณการตาม
ระยะทางจริง ในอัตราไม่เกิน 7.00 
บาท/กม. 
2. เครื่องบินภายในประเทศ ราคาจริง
ตามอัตราต๋ัวโดยสารชั้นประหยัดของ
สายการบิน 
3. กรณีเดินทางหลายคร้ัง ต้องแจกแจง
ประมาณการค่าเดินทางไว้ในข้อเสนอ
โครงการ 

 

1.5 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 

ตามอัตราตลาดท่ัวไป และขึ้นอยู่กับการ
เจรจาตกลงระหว่างบริษัทกับ
ผู้เชี่ยวชาญ   
โดยไม่ควรเกิน USD 1,000.-ต่อวัน 

ใช้ในกรณีท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญอาชีพ ท่ีไม่ผ่าน
องค์กรผู้เชี่ยวชาญอาสาต่างประเทศ 



 
เลขท่ีเอกสาร :  G-CO-ITAP-03 
หน้าท่ี :  10 ของ 15 
แก้ไขคร้ังท่ี  :  2  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ :  19  เมษายน  2562 

 

  

เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทํางบประมาณโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ประเภทโครงการเด่ียว)

รายการ หลักเกณฑ์การทํางบประมาณ คําอธิบายเพ่ิมเติม 
2.หมวดค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญไทย ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.1 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ วิธีท่ี 1 ใช้สูตรคํานวณ ดังนี้ 

ค่าตอบแทน = A x B x C x D 
โดยที่ 
A= อัตราเงินเดือนปกติ 
B= สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการต่อ
เดือน (คิด 20 วันทําการต่อเดือน)เช่น 
0.25 0.50 1.00 
C= จํานวนเดือนท่ีใช้ในโครงการ 
D= ตัวคูณ มีค่าในช่วง 1.5-2.5 โดย
พิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์
ทํางานกับภาคเอกชนของผู้เชี่ยวชาญ 

วิธีท่ี 1 ใช้กับงานท่ีมีลักษณะการใช้ระยะเวลา
ของผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างมากในการทําโครงการ  
และอาจมีการทํางานหรือทดลองนอกโรงงาน 
เช่น ในห้อง lab ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 วิธีท่ี 2 คิดเป็น man-day 
ระดับสูง 10,000 บาท/คน-วัน 
ระดับกลาง   8,000 บาท/คน-วัน 
ระดับต้น   6,000 บาท/คน-วัน 

วิธีท่ี 2 เหมาะกับงานท่ีมีลักษณะดังนี้ 
(1) เป็นงานท่ีมีการระบุเนื้องานท่ีมีรายเอียด
ชัดเจนแน่นอน  และใช้จํานวนเวลาของ
ผู้เชี่ยวชาญไม่มาก อาทิ  ระบบบริหารคุณภาพ 
(GMP HACCP TFQS ISO ฯ) 
(2) เป็นงานท่ีโดยทั่วไปมีการคิดเป็น man-day 
(3) มีปัญหาหรือคาดว่าจะมปีัญหาในการขอ
ทราบเงินเดือนของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือนํามา
คํานวณตามสูตร 
 

ท้ังนี้ หากเป็นเรื่องเฉพาะทาง สาขาท่ีมีความ
จําเป็นเร่งด่วนและขาดแคลน อาจมีการกําหนด
อัตราค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าท่ีระบุนี้ ให้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้อํานวยการโปรแกรม ITAP 

2.2 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ หรือ
นักศึกษา 

ใช้สูตรคํานวณเช่นเดียวกับข้อ 1.1  โดย
ใช้ตัวคูณ D=1.15-1.50 

- เป็นบุคลากรทางเทคนิคท่ีเข้าร่วมโครงการ 
แต่ยังไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิจัย 
นักวิชาการ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
- ถ้าเป็นนักศึกษา ให้คํานวณอัตราเงินเดือน
ตามวุฒิสุดท้ายท่ีจบการศึกษา  ส่วนนักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีต้ังแต่ชั้นปีท่ี 3 ข้ึน
ไป ให้ใช้อัตราเงินเดือนข้ันต้นของระดับ ปวส. 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
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รายการ หลักเกณฑ์การทํางบประมาณ คําอธิบายเพ่ิมเติม 
2.3 ค่าท่ีพัก ใช้อัตราเดียวกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

 
 

2.4 ค่าพาหนะเดินทางข้าม
จังหวัด 

ใช้อัตราเดียวกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ  

2.5 ค่าพาหนะเดินทางไป
โรงงาน 

ใช้อัตราเดียวกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ  

2.6 ค่าบริหารจัดการ (หักเข้า
หน่วยงานต้นสังกัด) 

ตามอัตราท่ีหน่วยงานกําหนด  

3.หมวดค่าวัสดุ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ เช่าเครื่องมือวัด 
3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ี
ใช้ทดลองในโครงการ 

ไม่ควรเกิน 200,000 บาท/โครงการ 
(สนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท/
โครงการ) 
 

หากเกินกว่าเกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 

3.2 ค่าวิเคราะห์ทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงาน
ทดสอบ 
รวมถึง ค่าสอบเทียบ และค่าเช่า
เครื่องมือวัด 
 

ไม่ควรเกิน 400,000 บาท/โครงการ 
(สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท/
โครงการ) 

หากเกินกว่าเกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
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รายการ หลักเกณฑ์การทํางบประมาณ คําอธิบายเพ่ิมเติม 
4.หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
4.1 ค่าสืบค้นข้อมูล  ไม่ควรเกิน 5,000 บาท/โครงการ 

(สนับสนุนไม่เกิน 2,500 บาท/โครงการ)
หากเกินกว่าเกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 
 

4.2 ค่าจัดทํารายงาน ไม่ควรเกิน 5,000 บาท/โครงการ 
(สนับสนุนไม่เกิน 2,500 บาท/โครงการ)

หากเกินกว่าเกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 
 

4.3 ค่าจ้างเหมา เช่น ค่าแรง
ผู้รับเหมาข้ึนรูปชิ้นงาน ค่า
ประกอบเคร่ือง ค่าจ้างบุคคล
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ และ
ค่าเช่าใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ 

ไม่ควรเกิน 400,000 บาท/โครงการ 
(สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท/
โครงการ) โดยมีการแจกแจงค่าใช้จ่าย
ตามหมวดหมู่ให้ชัดเจน 
ท้ังนี้ ผู้รับจ้างเหมาจะต้องไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้เชี่ยวชาญในโครงการ 

หากเกินกว่าเกณฑ์ให้ ผอ.ITAP พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น 

4.4 ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ให้ใช้สิทธ์ิจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาไทย 
(สนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทน
การอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิสําหรับ
การเปิดเผยเทคโนโลยี 
(disclosure fee หรือ upfront 
fee) 
- ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนการ
อนุญาตให้สิทธ์ิใช้ประโยชน์ใน
ผลงานวิจัยสําหรับการขาย
ผลิตภัณฑ์ (royalty fee) 
 

ไม่ควรเกิน 200,000 บาท/โครงการ 
(สนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท/
โครงการ) 
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทํางบประมาณโครงการ  
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
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ตัวอย่างที่ 1 
งบประมาณโครงการ 

(กรณีใช้ผู้เช่ียวชาญองค์กรผู้เช่ียวชาญอาสาต่างประเทศ และมีผู้เช่ียวชาญไทยร่วมโครงการ) 
บริษัท………………………………………จํากัด  (รหัสโครงการ………………) 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญช่ือ……………………………….หน่วยงาน…………………………. 
ระหว่างวันที…่………………-…………………. 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
ส่วนที่ 1  ค่าใช้จ่ายทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและโครงการ  (สวทช.สนับสนุน ไม่เกิน 
50%) 

 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเยอรมัน-กรุงเทพ ชั้นประหยัด 50,000.00
2. ค่าท่ีพัก  (1,200.-บาท/วัน  X 90 วัน) 108,000.00
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (1,500.-บาทต่อวัน  X  90 วัน ) 135,000.00
4. overhead cost ( 3,200 euro X 47.62 บาท/ 1 Euro) 153,384.00
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์และวิเคราะห์ทดสอบ 40,000.00
6. อ่ืนๆ (เช่น ค่าสืบค้นข้อมูล  ค่าจัดทํารายงาน ) 10,000.00

รวมจํานวนเงินส่วนที่ 1 496,384.00
วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. ไม่เกิน 50% เป็นเงิน 248,192.00

 
ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญไทยร่วมโครงการ (สวทช. สนับสนุน 100%) 
7. ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการ (3,000 บาท/วัน X 15 วัน) 45,000.00
8. ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ (400 บาท/วัน X 15 วัน) 6,000.00
9. ค่าท่ีพักของผู้เข้าร่วมโครงการ  (1,200 บาท/วัน X 15 วัน) 18,000.00

รวมจํานวนเงินส่วนที่ 2 69,000.00
รวมเงินโครงการท้ังสิ้น (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) 565,384.00

รวมวงเงินท่ี สวทช. สนับสนุน 317,192.00
หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง ค่าอาหาร 3 ม้ือ  ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศท่ีใช้
ติดต่องาน  และค่าใช้จ่ายจิปาถะ  เป็นต้น 

2. ระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ........................................................................................  
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
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ตัวอย่างที่ 2 
 

งบประมาณโครงการ 
(กรณีใช้ผู้เช่ียวชาญไทย คิดเป็น man-day) 

บริษัท………………………………………จํากัด  (รหัสโครงการ………………) 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญช่ือ……………………………….หน่วยงาน…………………………. 

ระหว่างวันที…่………………-…………………. 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและคณะ 150,000.00

1.1.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  (หัวหน้าโครงการ)  
(5,000  บาท/วัน  x10วัน) 

50,000.00

1.2.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  (ผู้ร่วมโครงการคนท่ี 1)   
(4,000 บาท/วัน x 10วัน) 

40,000.00

1.3.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ   (ผูร้่วมโครงการคนท่ี 2)   
(3,000 บาท/วัน x 10วัน) 

30,000.00

1.4.ค่าตอบแทนผู้ช่วยงานวิจัย  2  คน 30,000.00
2.ค่าเดินทาง 15,000.00
3.ค่าวัสดุทดลอง  และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 59,000.00
4.ค่าเช่าอุปกรณ ์ และเคร่ืองมือของคณะ 15,000.00
5.ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าจัดทํารายงาน 6,000.00
6.ค่าบริหารโครงการ (คิด 10% ของค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ) 15,000.00
 

รวม 260,000.00
วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. ไม่เกิน 50% เป็นเงิน 130,000.00
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เกณฑ์การสนับสนุนและ 
แนวทางการจดัทํางบประมาณโครงการ  
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ตัวอย่างที่ 3 
งบประมาณโครงการ 

(กรณีใช้ผู้เช่ียวชาญไทย คิดแบบสูตรคํานวณ) 
บริษัท………………………………………จํากัด  (รหัสโครงการ………………) 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญช่ือ……………………………….หน่วยงาน…………………………. 
ระหว่างวันที…่………………-…………………. 

 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและคณะ 119,775.00
1.1.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  (หัวหน้าโครงการ)  

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

1.2.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  (ผู้ร่วมโครงการคนท่ี 1)   
(28,000 บาท X 3 เดือน X 0.2 X 2.0 ) 

33,600.00 

1.3.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ   (ผูร้่วมโครงการคนท่ี 2)   
(20,000 บาท X 3 เดือน X 0.2 X 1.5 ) 

18,000.00 

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

28,800.00 

2.ค่าเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ 64,400.00
2.1.ค่าเคร่ืองบิน (3 เท่ียว X 3 คน X 5,000 บาท) 45,000.00 
2.2.ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ สนามบิน-โรงงาน-ท่ีพัก   5,000.00 
2.3.ค่าท่ีพัก (3 ครั้ง X 2 ห้อง X 1,200 บาท/วัน X 2 คืน) 14,400.00 

3.ค่าวัสดุทดลอง  และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 62,000.00
4.ค่าตรวจวิเคราะห์ทดสอบ 25,000.00
5.ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าจัดทํารายงาน ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดรูป 10,000.00
6.ค่าบริหารโครงการ (คิด 15% ของงบประมาณโครงการ (ข้อ 1-5)) 42,176.25
 

รวม 323,351.25
วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. ไม่เกิน 50% เป็นเงิน 161,675.62

 


