
SLA No. ……………………………… Lead ITA ......................
Admin .........................

ชื�อผูร้บัผดิชอบงาน วนัทําการ รบัเอกสาร สง่เอกสารออก หมายเหตุ

ITA
รับเอกสารครบถว้น 

พรอ้มตรวจสอบเบื!องตน้ และ
จดัเตรยีมเอกสารสําหรบัเบกิเงนิ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา..............

ลงชือ.............
วดป.............
เวลา.............

 

�ขอเอกสารเพิม......................
.................................

       Admin ( เครอืขา่ย)
1) จัดทํา Fin-201/ ตรวจสอบเอกสาร
2) เดนิเรืองขออนุมัติ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ...........
วดป............
เวลา............

 

�เบกิครั �งเดยีว ปิด FIN
�เบกิงวดที 1 ( ระหวา่งโครงการ)
�เบกิงวดที 2 ปิด fin

ผจก. เครอืขา่ย
ดําเนนิการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ.............
วดป..............
เวลา..............

 

�ชือบรษัิทไมถู่กตอ้ง             � จํานวนเงนิไมถู่กตอ้ง
�แบบฟอรม์ไมถู่กตอ้ง
�ขอเอกสารเพิม..............................

Admin ( เครอืขา่ย)
สง่เอกสารตวัจรงิ มายังสว่นกลาง

ลงชือ...............
วดป................
เวลา................

เอกสารตัวจรงิสง่ทางไปรษณีย ์
วันที ............................. 

Admin ( สว่นกลาง)
ตรวจสอบเอกสาร

2
วนัทาํการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ............
วดป.............
เวลา.............

                               Service Level Agreem ent ( SLA)  ปี 25……..  ชือเครอืขา่ย ................
                                                                              โปรแกรม ITAP ( เครอืขา่ย)

 
การบรกิารที�สง่มอบ (Service Deliverable) คอื แจง้ผลการอนุมตัเิบกิเงนิอุดหนุนโครงการ
ลูกคา้ (Customer) คอื บรษิทัที�ไดร้บัการสนบัสนุน เงนิอุดหนุนจาก ITAP
ระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิาร (Service Level) คอื 70% ของโครงการท ั!งหมด ไดร้บัการแจง้ผลอนุมตัเิบกิเงนิอดุหนุนโครงการ ภายใน 3 เดอืน นบัจากวนัที�ส ิ!นสุดการให้
คําปรกึษาของผูเ้ชี�ยวชาญตามแผนงานที�วางไว้

 
ชือบรษัิท ................................................... .  รหัสโครงการ ........................................

ชือโครงการ .............................................  ประเมนิปิดโครงการโดยคณะกรรมการวันที...........................

 
ขยายโครงการครั �งที...............................

  10 
  วนัทาํการ

วันทีส ิ�นสดุโครงการ ( ตามแผน).................( วันเดอืนปี)
วันทีส ิ�นสดุโครงการ ( แผนลา่สดุ)................( วันเดอืนปี)

 

�ชือบรษัิทไมถู่กตอ้ง             � จํานวนเงนิไมถู่กตอ้ง
�แบบฟอรม์ไมถู่กตอ้ง
�ขอเอกสารเพิม.........................

ผูจ้ดัการ
ดําเนนิการ

ลงชือ...............
วดป…...............
เวลา................

ลงชือ............
วดป.............
เวลา.............

ผอ.ITAP
ดําเนนิการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ............
วดป.............
เวลา............

 

�ชือบรษัิทไมถู่กตอ้ง             � จํานวนเงนิไมถู่กตอ้ง
�ขอเอกสารเพิม.......................
�อืน ๆ .............................

ตรวจสอบเงนิในระบบ PABI
(EVA)

1
วนัทาํการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ............
วดป.............
เวลา............

 

�มเีงนิในระบบแลว้ใหดํ้าเนนิการทํา FR ไดเ้ลย      

�ไมม่เีงนิในระบบ รอขึ�นและแจง้งบประมาณทุกสัปดาห์

     Admin ( สว่นกลาง)
����กรณีมเีงนิในระบบแลว้ ใหด้าํเนนิการ
1) จัดทํา FR ในระบบ PABI
2) เดนิเรืองขออนุมัติ
����กรณีไมม่เีงนิในระบบ 
รอขึ!นและแจง้งบประมาณ แกง่าน EVA 
( ทุกสปัดาห)์

1
วนัทาํการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ.............
วดป..............
เวลา..............

 

�EVA แจง้มงีบประมาณ

วันที ..............................

ผูจ้ดัการ
ดําเนนิการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ............
วดป.............
เวลา.............

 

�ชือบรษัิทไมถู่กตอ้ง             � จํานวนเงนิไมถู่กตอ้ง
�แบบฟอรม์ไมถู่กตอ้ง
�ขอเอกสารเพิม...........................

ผอ.ITAP
ดําเนนิการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ.............
วดป..............
เวลา..............

 

�ชือบรษัิทไมถู่กตอ้ง             � จํานวนเงนิไมถู่กตอ้ง
�ขอเอกสารเพิม.......................
�อืน ๆ .............................

ผศจ. ( ถา้ม)ี
ดําเนนิการ

ลงชือ...............
วดป................
เวลา...............

ลงชือ.............
วดป..............
เวลา..............

 

�อืน ๆ.............................

      Admin ( สว่นกลาง)
1) จัดทํา AP( เบกิจา่ย) ในระบบ PABI
2) เดนิเรืองขออนุมัติ

1 
วนัทาํการ

ลงชือ...............
วดป................
เวลา...............

ลงชือ.............
วดป..............
เวลา.............

เลขที AP  ..........................

AP ลงวันที ..........................

ผูจ้ดัการ
ดําเนนิการ

1 
วนัทาํการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา…............

ลงชือ............
วดป.............
เวลา.............

 

�อืน ๆ ............................

ตรวจสอบ/SCAN/ จดัสง่การเงนิ
(EVA)

2 
วนัทาํการ

ลงชือ..............
วดป...............
เวลา...............

ลงชือ............
วดป.............
เวลา.............

 

�เอกสารไมค่รบ 
�ขอเอกสารเพิม
...........................................

Admin ( สว่นกลาง)
 

  4
  วนัทาํการ

5 
  วนัทาํการ

�ขอเอกสารเพิม.........................
�อืน ๆ ...............................
หมายเหต ุ: ขอให ้ITA ประสานงานกับบรษัิทเพือสง่ใบเสร็จ/ เอกสาร 
ใหมม่าใหภ้ายใน 15 วนัทําการ มฉิะนั�น จะเบกิจ่ายเฉพาะเอกสารทีมี

Admin ( สว่นกลาง)
รับสําเนาใบ PAYIN ดําเนนิการแจง้เครอืขา่ย

โดย สง่ Fax/e-mail/ โทรแจง้
 1 

วนัทาํการ
ลงชือ...............
วดป................
เวลา................

ลงชือ.............
วดป..............
เวลา..............

 

รวมวันทั�งสิ�น.......................... ในการทํางาน
        ( โปรดรวมจํานวนวันทีดําเนนิการทั�งหมด)

F-ITAP-NW-SLA-02 Rev.2                                                                            12 เมษายน 2559


