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แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวเิคราะห์ 
และวนิิจฉัยปัญหาเบือ้งต้น 
(First Visit and Preliminary Analysis) 

I. การเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้นโดย ITA (First Visit) 
 
1.1  ITA ควรดําเนินการ First Visit ในทกุกรณี เว้นแตใ่นกรณีท่ีพิจารณาวา่การไปวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้นกบัผู้ เช่ียวชาญ
(Preliminary Analysis) จะมีประโยชน์กวา่ เช่น เป็นโจทย์ท่ีเคยทําเป็นโครงการมาก่อน และชดัเจนวา่จะต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญ
ทา่นใด  
 
1.2  ITA ติดตอ่นดัหมายเพ่ือขอเข้าเย่ียมบริษัท พร้อมทัง้ขอทราบท่ีอยูแ่ละแผนท่ีตัง้ของบริษัทฯ  โดยกําหนดวนั-เวลาท่ีเข้า
เย่ียม  แจ้งจํานวนผู้ เข้าเย่ียม (ในกรณีจําเป็นให้จดัทําเอกสารนดัหมายบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร)   ทัง้นีอ้าจเชิญ ITA อ่ืน
เข้าร่วมเย่ียมชมบริษัท หากเหน็วา่จะมีประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพฒันาเทคโนโลยีของบริษัท   
 
1.3  ITA จดัเตรียมเอกสารเพ่ือนําไปให้บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้ตามความเหมาะสม 

 แผน่พบัโปรแกรม ITAP 

 หลกัเกณฑ์ในการสนบัสนนุด้านการเงินของโปรแกรม ITAP (G-CO-ITAP-06) 

 ใบสมคัรขอรับบริการ (ITAP's Application Form) 

 แผน่พบักิจกรรมสนบัสนนุภาคเอกชนอ่ืน ๆ ของ สวทช.  
  
1.4  ในวนั First Visit ควรมีวาระการประชมุดงันี ้

 การทําความรู้จกัและแนะนําคณะผู้ เข้าเย่ียม 

 อธิบายกบัผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจตดัสนิใจของบริษัท ถงึภารกิจของ ITAP, เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การสนบัสนนุ, 
ขัน้ตอนการขอใช้บริการของโปรแกรม ITAP และบริการสนบัสนนุภาคเอกชนอ่ืน ๆ ของ สวทช. 

 สอบถามข้อมลูปัญหา/ความต้องการทางเทคโนโลยีของบริษัทท่ีต้องการให้ผู้ เช่ียวชาญเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

 การเข้าเย่ียมชมสถานท่ีผลติ (Production Area) และบริเวณอ่ืนของโรงงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น โกดงัสนิค้า  บอ่บําบดันํา้
เสีย ฯลฯ 

 
1.5  ดําเนินการหา/ติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญเหมาะสมกบัปัญหา/ความต้องการทางเทคโนโลยีของบริษัท และ
ดําเนินการในสว่นท่ี II. การวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น 
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แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวเิคราะห์ 
และวนิิจฉัยปัญหาเบือ้งต้น 
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II. การวินิจฉัยปัญหาเบือ้งต้น (Preliminary Analysis) 
 
2.1  ITA พิจารณาคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญ โดยพิจารณาความพร้อมของผู้ เช่ียวชาญจากข้อมลูหลกัของบริษัท   ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสมบติั
การศกึษา 
 

ระดบัปริญญาเอก และมีประสบการณ์ทํางานไมต่ํ่ากวา่ 3 ปี หรือ 
ระดบัปริญญาโท และมีประสบการณ์ทํางานไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี หรือ 
ระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทํางานไมต่ํ่ากวา่ 10 ปี 
ในกรณีเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีขาดแคลนผู้ เช่ียวชาญ หรือสาขาเทคโนโลยีขัน้สงู หรือ 
เทคโนโลยีใหม ่ สามารถใช้ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบติัไมค่รบตามท่ีกําหนดไว้ได้ ทัง้นีใ้ห้อยู่
ในดลุยพินิจของ ผจก. ของ ITA ท่ีดแูลโครงการ 

ความสามารถ -  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาท่ีบริษัทต้องการ 
-  สามารถปฏิบติังานได้ในระยะเวลาท่ีบริษัทต้องการ 
-  ไมค่วรปฏิบติังานหรือเป็นท่ีปรึกษาประจําให้แก่บริษัทคูแ่ข่ง แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจ
ของบริษัทท่ีขอรับบริการ 

หน้าท่ีและขอบเขต 
ความรับผิดชอบ 

-  เข้าเย่ียมโรงงานเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคเบือ้งต้น 
-  จดัทํารายงานการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น (โดยผู้ เช่ียวชาญ)         

(F-CO-ITAP-05) 
-  รักษาข้อมลูทัง้ด้านธุรกิจและเทคนิคของบริษัทท่ีขอรับบริการให้เป็นความลบัอยา่ง
เคร่งครัด 

 
2.2  ITA ติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเชิญเข้าวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้นให้กบับริษัท โดยควรแจ้งรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 ข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัท  รวมถึงปัญหาและความต้องการของบริษัท 

 วนัและเวลาท่ีคาดวา่จะไปเย่ียมโรงงาน 
 

และในกรณีเป็นผู้ เช่ียวชาญใหม่ ให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม คือ 

 แนะนํารายละเอียด หลกัเกณฑ์ของโปรแกรม ITAP  

 หน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ เช่ียวชาญ 

 คา่ตอบแทนท่ีผู้ เช่ียวชาญจะได้รับหลงัจากสง่ แบบฟอร์มรายงานการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น  
(โดยผู้ เช่ียวชาญ) (F-CO-ITAP-05) (เฉพาะผู้ เช่ียวชาญภายนอก สวทช.) 

 ขอประวติัของผู้ เช่ียวชาญ, สําเนาบตัรข้าราชการหรือบตัรประชาชน, สําเนาหน้าบญัชีธนาคาร 
 
2.3  ITA ติดตอ่ขอนดัหมายกบับริษัทเพ่ือขอเข้าเย่ียมบริษัท  พร้อมทัง้ขอทราบท่ีอยูแ่ละแผนท่ีตัง้ของบริษัทฯ  โดยกําหนด
วนั-เวลาท่ีเข้าเย่ียม  แจ้งจํานวนผู้ เข้าเย่ียม  (ในกรณีจําเป็นให้จดัทําเอกสารนดัหมายบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร)  ทัง้นีอ้าจ
เชิญ ITA อ่ืนเข้าร่วมเย่ียมชมบริษัท  หากเห็นวา่จะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพฒันาเทคโนโลยีของ
บริษัท 
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แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวเิคราะห์ 
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2.4  ADM จดัทําหนงัสือเรียนเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญเข้าวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น (ในกรณีท่ีมีการร้องขอ  ให้ทําหนงัสือแจ้ง
ผู้บงัคบับญัชาของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือขอความอนเุคราะห์บคุลากรด้วย)  โดยอาจแนบประวติัของผู้ เช่ียวชาญ (กรณีผู้ เช่ียวชาญ
ใหม)่ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ผจก. และ ผอ. ITAP 
 
2.5  ITA/ADM  นําเสนอลงนามโดยผา่น ผจก. และ ผอ. ITAP 
หมายเหต ุ   อตัราคา่ตอบแทนการวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้นเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์การสนบัสนนุด้านการเงินของ
โปรแกรม ITAP (G-CO-ITAP-06)  แตท่ัง้นีก้ารเบิกคา่ตอบแทนต้องไมเ่กิน  2 รายการตอ่กรณี 
 
2.6  ITAP จะอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปบริษัทให้กบัผู้ เช่ียวชาญ (ทางรถหรือเคร่ืองบิน)  แตท่ัง้นีห้ากผู้ เช่ียวชาญ
ไมส่ะดวกใช้การเดินทางตามระเบียบของสํานกังานและสะดวกจะเดินทางไปเอง คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไมส่ามารถมาขอเบิกจา่ย
จากสํานกังานได้ 
 
2.7  กรณียงัไมเ่คยไป First Visit ให้ ITA จดัเตรียมเอกสารตามรายการในข้อ 1.3 
 
2.8  ในวนัวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น ควรมีวาระการประชมุดงันี ้

 การทําความรู้จกัและแนะนําคณะผู้ เข้าเย่ียม 

 อธิบายกบัผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจตดัสนิใจของบริษัท ถงึภารกิจของ ITAP, เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การสนบัสนนุ, 
ขัน้ตอนการขอใช้บริการของโปรแกรม ITAP และบริการสนบัสนนุภาคเอกชนอ่ืน ๆ ของ สวทช. 

  สอบถามข้อมลูปัญหา/ความต้องการทางเทคโนโลยีของบริษัทท่ีต้องการให้ผู้ เช่ียวชาญเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

 การเข้าเย่ียมชมสถานท่ีผลติ (Production Area) และบริเวณอ่ืนของโรงงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  โกดงัสนิค้า              
บอ่บําบดันํา้เสีย ฯลฯ 

 
2.9  ITA ติดตามเอกสารหนงัสือตอบรับเชิญพร้อมลายเซน็ของผู้ เช่ียวชาญจากผู้ เช่ียวชาญ  และแบบฟอร์มรายงานการเข้า
เย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น  (F-CO-ITAP-05)  หลงัจากไปเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้นแล้วเสร็จ 
 
2.10  ทําเร่ืองขอเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคเบือ้งต้น (เฉพาะผู้ เช่ียวชาญภายนอก 
สวทช.)  โดยแนบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 หนงัสือตอบรับเชิญพร้อมลายเซ็นของผู้ เช่ียวชาญจากผู้ เช่ียวชาญ 

 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น (F-CO-ITAP-05) 

 สําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประชาชน 

 สําเนาหน้าบญัชีธนาคารของผู้ เช่ียวชาญ 


