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ผู้อนุมัต ิ:  
 

(นายณรงค์  ศิริเลศิวรกลุ) 
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วันที่ :  
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือให้การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมของอตุสาหกรรม ภายใต้โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันา

เทคโนโลยีและนวตักรรม (ITAP) เป็นระบบอยา่งมีประสทิธิภาพ 
1.2. เพ่ือให้การบนัทกึข้อมลู  การรายงานผลการให้บริการ  การติดตอ่ครัง้แรก ITAP (First contact)  การสมคัรขอรับ

บริการ (ITAP Application)  การวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น (Preliminary Analysis)  และการดําเนินการสนบัสนนุการ
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมของอตุสาหกรรม  เป็นระบบและดําเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. ขอบข่าย 
2.1. ครอบคลมุการดําเนินงานของท่ีปรึกษาเทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ผู้จดัการเครือข่าย ผู้จดัการ และ

ผู้ อํานวยการโปรแกรม ITAP ภายใต้โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม (ITAP) 
2.2. ใช้ครอบคลมุกระบวนการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมของอตุสาหกรรม (โครงการเด่ียว)  ซึง่

ครอบคลมุถงึ 

 การรับการติดต่อจากผู้ประกอบการ 

 การวินิจฉยัปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพฒันาธุรกิจ โดยท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และ/หรือ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง  

 การสรรหาผู้ เช่ียวชาญเทคนิคตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

 การประสานงานในการเจรจาตกลงวา่จ้างเพ่ือดําเนินโครงการ  

 การขออนมุติัการสนบัสนนุโครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมของอตุสาหกรรม 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้ เช่ียวชาญ   และ 

 การเบิกเงินสนบัสนนุโครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมของอตุสาหกรรม 

3. นิยาม 
 3.1 ADM เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป (Administrative Staff) 
 3.2 ITA ท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Advisor) 
 3.3 ITAP โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม (Innovation and Technology 

Assistance Program) 
 3.4 P1 การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมของอตุสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการไทย 
 3.5 ผู้จดัการ ผู้จดัการ (สว่นกลาง) และ ผู้จดัการเครือข่าย ITAP 
 3.6 ผอ. ITAP ผู้ อํานวยการฝ่าย ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม, ผู้ อํานวยการโปรแกรม ITAP 
 3.7 ผช.ผพว./รอง ผศจ.(ด้านบริการท่ีปรึกษาและฝึกอบรม)  
   ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ / 
   รอง ผู้ อํานวยการ ศนูย์บริหารจดัการเทคโนโลยี (ด้านบริการท่ีปรึกษาและฝึกอบรม) 
 3.8  EVA งานวิเคราะห์อตุสาหกรรมและประเมินผล 
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4. เอกสารอ้างองิ 
4.1 I-CO-ITAP-03 วิธีการเข้าเย่ียมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการ 
4.2 G-CO-ITAP-03 เกณฑ์การสนบัสนนุและแนวทางการจดัทํางบประมาณโครงการ 

(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ประเภทโครงการเด่ียว) 
4.3  G-CO-ITAP-04 แนวทางการเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ  

(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม  ประเภทโครงการเด่ียว) 
4.4 G-CO-ITAP-05 แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ และวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น (First Visit and 

Preliminary Analysis) 
4.5 G-CO-ITAP-06 หลกัเกณฑ์การสนบัสนนุด้านการเงิน โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและ

นวตักรรม  
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ตกลง 

ไมต่กลง 

ไมส่ามารถ
ให้บริการได้ 

Prelim 1st Visit 

หาผชช.ทีมใหม่ 

ไมมี่ความ
เป็นไปได้ 

ได้รับข้อเสนอ
โครงการ 

ปรับแก้ 
ข้อเสนอโครงการ 

ไมส่ามารถ
ติดตามได้ 

5. แผนผังกระบวนการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

จบ 

A 

ผจก. 

กําหนด ITA  
ผู้ รับผิดชอบ 

2 
ITA 

ติดตอ่กลบัเพ่ือขอ 
ข้อมลูเพิ่ม และ/หรือ นดั
หมายและกรอกข้อมลู FC 

3 
All ITAP Staff 

รับการติดตอ่จาก 
ผู้ประกอบการและสอบถาม
ข้อมลูเบือ้งต้น 

1 

ITA 

หาผู้ เช่ียวชาญและ
ประสานงานนดัวนัเข้า 
Prelim 

7 

จบ 

ITA & ADM 

แจ้งผลการอนมุติัโครงการให้
ผู้ประกอบการและผู้ เช่ียวชาญทราบ 

14 

ITA & ADM 

ประสานงานเพ่ือรวบรวม 
เอกสารและดําเนินการ 
ขออนมุติัโครงการ 

13 

พิจารณาการ
ดําเนินการขัน้ต่อไป 

4 

ITA 

ติดตามผลการ
พิจารณาข้อเสนอ

โครงการ 

ITA 
12 

ITA & ADM 

ติดตามรายงาน Prelim 
เพ่ือทําเร่ืองเบิก
คา่ตอบแทนให้ผู้ เช่ียวชาญ 

8 
ITA 

ดําเนินการ  
1st Visit 

6 

ITA 

กรอกข้อมลู 
ใน FC เพ่ือปิด
งาน 

5 

ติดตามข้อเสนอ
โครงการจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 

10 
ITA 

พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการ
ทําเป็นโครงการ 

9 
ITA 

ITA 
กลัน่กรองข้อเสนอโครงการ  
และสง่ข้อเสนอโครงการให้
ผู้ประกอบการพิจารณา 

11 
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ต้องการ
การแก้ไข 

ยติุโครงการ 
ดําเนินงาน
ได้ตามแผน 

ใช่ 

ไม ่

เปล่ียนสาระสําคญั/
ระยะเวลาโครงการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมประเมิน 

ผลการ
ประเมินผล
โครงการ 

19 

A 

ITA 

ติดตามความก้าวหน้า  
(อยา่งไมเ่ป็นทางการ)  
เป็นระยะ  

15 
ITA 

ดําเนินการขออนมุติั 
เปล่ียนแปลงสาระสําคญั 
ของโครงการ 

17 

จบ 

EVA 

ประเมินความพงึพอใจรายปี 23 

ITA 

ดําเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ / 
ประเมินปิดโครงการ 

18 

ITA 

หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกบั 
ผู้ เก่ียวข้อง 

 

20 

ITA & ADM 

สรุปผลโครงการ และ
ประสานงานเพ่ือเบิกเงิน
สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ 

22 

กร
ณี
เป็
นก
าร
ติด
ตา
มค
วา
มก้
าว
หน้
าโ
คร
งก
าร

 

ITA & ADM 
ประสานงาน 
เพ่ือขออนมุติั 
ยติุโครงการ 

21 

ITA 

มีการ
เปล่ียนแปลง
สาระสําคญั 

16 
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6.  รายละเอียดกระบวนการทาํงาน 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
1 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 แบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก  

 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. รับการติดตอ่จากผู้ประกอบการ ซึง่ติดตอ่มาโดยวิธีตา่งๆ เช่น 

โทรศพัท์ แฟกซ์ การจดัประชมุสมัมนา  การจดับธูประชา-
สมัพนัธ์ เป็นต้น 

2. สอบถามข้อมลูเบือ้งต้นได้แก่ ช่ือบริษัท, ผู้ ติดต่อ, เบอร์ติดตอ่, 
ท่ีตัง้โรงงาน, ทนุจดทะเบียน, สดัสว่นการถือหุ้นโดยคนไทย, 
ปัญหา/ความต้องการ เป็นต้น  บนัทกึข้อมลูในแบบบนัทกึการ
ติดตอ่ครัง้แรก สว่นท่ี 1 

3. อธิบายหลกัเกณฑ์การสนบัสนนุของ ITAP ให้ผู้ประกอบการ
ทราบโดยคร่าว ๆ  

4. สง่ข้อมลู First Contact ให้ผู้จดัการประจํากลุม่ พิจารณา
มอบหมาย ITA ท่ีจะเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ 

2 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก  

เอกสารออก 
 แบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก  

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. พิจารณามอบหมาย ITA ท่ีจะเป็น Lead ITA รับผิดชอบ

โครงการ โดยอาจพิจารณาจากความถนดั, ภาระงานท่ี
รับผิดชอบอยู ่เป็นต้น 

2. บนัทกึผลการพิจารณาในแบบบนัทกึการติดต่อครัง้แรก      
สว่นท่ี 2 

3 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก  

เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ติดตอ่ผู้ประกอบการเพ่ือขอข้อมลูเพิ่มเติม 
2. พิจารณาขัน้ตอนการดําเนินงานขัน้ตอ่ไปท่ีเหมาะสม 
3. บนัทกึผลการพิจารณาในแบบบนัทกึการติดต่อครัง้แรก      

สว่นท่ี 3 

  

All ITAP Staff 

รับการติดตอ่จาก 
ผู้ประกอบการและ 
สอบถามข้อมลูเบือ้งต้น 

1 

ITA 

ติดตอ่กลบัเพ่ือ 
ขอข้อมลูเพิ่ม และ/หรือ นดั
หมาย และกรอกข้อมลู FC 

3 

ผจก. 

กําหนด ITA  
ผู้ รับผิดชอบ 

2 
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4 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. หากพิจารณาวา่ไมส่ามารถให้บริการได้ อาจด้วยงบประมาณ

โครงการหมด หรือความต้องการของผู้ประกอบการไมต่รงกบั
ลกัษณะบริการท่ี ITAP สามารถดําเนินการให้ได้  ให้
ดําเนินการตอ่ในขัน้ตอนการทํางานท่ี 5 

2. หากพิจารณาวา่ควรดําเนินการ 1st Visit โดย ITA ก่อน  ให้
ดําเนินการตอ่ในขัน้ตอนการทํางานท่ี 6 

3. หากพิจารณาวา่ควรดําเนินการ Preliminary Visit โดย
ผู้ เช่ียวชาญ  ให้ดําเนินการตอ่ในขัน้ตอนการทํางานท่ี  7 

5 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก  

เอกสารออก 
 แบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก  

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบวา่ ไมเ่ข้าข่ายการให้บริการของ 

ITAP  โดยอาจแนะนําข้อมลูหรือแนะนําหน่วยงานอ่ืนท่ีคาดวา่
จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท 

2. บนัทกึข้อมลูในแบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก สว่นท่ี 3  เพ่ือปิด
งาน 

6 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ดําเนินการเข้าเย่ียมสถานประกอบการเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา

เบือ้งต้น และเพ่ืออธิบายกรอบ/รูปแบบ/ขัน้ตอนการให้การ
สนบัสนนุของ ITAP และบริการอ่ืน ๆ ของ สวทช. ให้ผู้ มีอํานาจ
ในการตดัสนิใจของสถานประกอบการรับทราบ 

2. แนวทางการปฏิบติังานให้อ้างอิง แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัท
เพ่ือวิเคราะห์ และวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น (First Visit and 
Preliminary Analysis) (G-CO-ITAP-05) และ หลกัเกณฑ์การ
สนบัสนนุด้านการเงิน โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรม (G-CO-ITAP-06) 

  

พิจารณาการ
ดําเนินการขัน้ต่อไป 

4 

ITA 

ITA 

กรอกข้อมลูใน 
แบบ FC เพ่ือปิดงาน 

5 

ITA 

ดําเนินการ 1st Visit 6 
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เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 จดหมายเชิญ 
 CV ผู้ เช่ียวชาญ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. หาผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบั
โจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการ  และผู้ เช่ียวชาญควรมี
คณุสมบติัสอดคล้องตามท่ีระบใุน  แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัท
เพ่ือวิเคราะห์ และวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น (First Visit and 
Preliminary Analysis) (G-CO-ITAP-05)  

2. ติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือนดัหมายวนัเข้าวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น  
ในกรณีท่ีติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญทา่นนีเ้ป็นครัง้แรก ให้ขอ CV มา
พิจารณาด้วย 

3. แจ้ง ADM ให้จดัทําจดหมายเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญเพ่ือวินิจฉยั
ปัญหาเบือ้งต้น (เฉพาะผู้ เช่ียวชาญภายนอกท่ีมิใช่พนกังาน 
สวทช.) 

4. ดําเนินการเข้าเย่ียมสถานประกอบการเพ่ือวินิจฉยัปัญหา
เบือ้งต้นโดยผู้ เช่ียวชาญ   และ (ในกรณีไมไ่ด้ดําเนินการ 1st 
Visit) เพ่ืออธิบายกรอบ/รูปแบบ/ขัน้ตอนการให้การสนบัสนนุ
ของ ITAP และบริการอ่ืน ๆ ของ สวทช. ให้ผู้ มีอํานาจในการ
ตดัสนิใจของสถานประกอบการรับทราบ 

5. แนวทางการปฏิบติังานให้อ้างอิง แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัท
เพ่ือวิเคราะห์ และวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น (First Visit and 
Preliminary Analysis) (G-CO-ITAP-05) และ หลกัเกณฑ์การ
สนบัสนนุด้านการเงิน โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม (G-CO-ITAP-06) 

8 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือ

วิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น (โดยผู้ เช่ียวชาญ)  
(F-CO-ITAP-05) 
 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA/ADM ติดตามรายงานการวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้นจาก

ผู้ เช่ียวชาญ  ตามแบบฟอร์มรายงานการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น (โดยผู้ เช่ียวชาญ) (F-CO-ITAP-05) 
และ/หรือเอกสารแนบ เช่น สําเนาบตัรประชาชน สําเนาหน้า
สมดุบญัชี เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ตามความจําเป็น 

2. ADM ทําเร่ืองเบิกเงินคา่ตอบแทนให้ผู้ เช่ียวชาญ (เฉพาะ
ผู้ เช่ียวชาญภายนอกท่ีมิใช่พนกังาน สวทช.) 

หาผู้ เช่ียวชาญและประสานงาน
นดัวนัเข้า Prelim 

ITA 
7 

ITA & ADM 

ติดตามรายงาน Prelim  
เพ่ือทําเร่ืองเบิกคา่ตอบแทน
ให้ผู้ เช่ียวชาญ 

8 
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9 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA พิจารณาผลจากการเข้าวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น (Prelim) 

วา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันาเป็นโครงการให้คําปรึกษาได้
หรือไม ่เช่น พิจารณาวา่ปัญหาของผู้ประกอบการได้รับการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม ่ผู้ประกอบการมีความพร้อมและ
มุง่มัน่จะทําโครงการหรือไม ่ผู้ เช่ียวชาญมีความพร้อมหรือไม ่ 

2. หากพิจารณาวา่ยงัไมมี่ความเป็นไปได้ในการทําเป็นโครงการ 
ณ เวลานัน้ ให้ถือวา่จบการดําเนินงาน 

3. หากพิจารณาวา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะทําเป็นโครงการ ให้
ดําเนินการตามข้อ 10 

 
10 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 ไมมี่  

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA ติดตามข้อเสนอโครงการจากผู้ เช่ียวชาญ 
2. หากไมส่ามารถติดตามข้อสนอโครงการจากผู้ เช่ียวชาญได้ 
ให้ดําเนินการตามข้อ 4 
3. หากได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ เช่ียวชาญ ให้ดําเนินการ
ตามข้อ 11 

 

11 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการ 

เอกสารออก 
 ข้อเสนอโครงการ หรือ Consultant's Project 

Work Plan (F-CO-ITAP-12)  

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA พิจารณาข้อเสนอโครงการจากผู้ เช่ียวชาญ และในกรณีท่ี

ไมแ่น่ใจให้ปรึกษากบัผู้จดัการกลุม่ ตามความเหมาะสม 
-  Content ในข้อเสนอโครงการอาจใช้แนวทางใน หลกัเกณฑ์
การสนบัสนนุด้านการเงิน โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรม (G-CO-ITAP-06) 

-  ในกรณีเป็นผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ อาจพิจารณาใช้ 
Consultant's Project Work Plan (F-CO-ITAP-12) แทน
ข้อเสนอโครงการได้ 

2. ITA พิจารณาสดัสว่นและกรอบงบประมาณสงูสดุในการ
สนบัสนนุโครงการนัน้ ๆ 

3.  ITA จดัสง่ข้อเสนอโครงการจากผู้ เช่ียวชาญ และกรอบ
งบประมาณสงูสดุในการสนบัสนนุโครงการ ให้ผู้ประกอบการ
พิจารณา 

 

ITA 

กลัน่กรองข้อเสนอโครงการ  
และสง่ข้อเสนอโครงการให้
ผู้ประกอบการพิจารณา 

11 

ติดตามข้อเสนอโครงการ
จากผู้ เช่ียวชาญ 

10 ITA 

พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการ
ทําเป็นโครงการ 

9 
ITA 
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เอกสารเข้า  

 ไมมี่ 
เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1.  ITA ติดตามผู้ประกอบการเพ่ือขอทราบผลการพิจารณา

ข้อเสนอโครงการ 
2.  หากผู้ประกอบการต้องการให้ทาง ITAP หาผู้ เช่ียวชาญให้ใหม ่

ให้ดําเนินการตามข้อ 7 
3.  หากผู้ประกอบการต้องการให้แก้ไขรายละเอียดในข้อเสนอ

โครงการ ให้พิจารณาประสานงานเจรจากบัผู้ เช่ียวชาญถงึ
ความเป็นไปได้ของการแก้ไขนัน้ ๆ และดําเนินการตามข้อ 10 

4.  หากผู้ประกอบการตกลงในรายละเอียดตามข้อเสนอโครงการ
ของผู้ เช่ียวชาญ  ให้ดําเนินการตามข้อ 13 

5.  หากผู้ประกอบการไมต้่องการดําเนินโครงการตอ่ ให้ถือวา่จบ
การดําเนินงาน บนัทกึ FC และ/หรือ ใบสมคัร 

13 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการ  หรือ Consultant's Project 

Work Plan (F-CO-ITAP-12)  
เอกสารออก 
 ใบสมคัรขอรับบริการ ITAP (F-CO-ITAP-02) 

หรือ ITAP’s Application Form (F-CO-ITAP-03) 
 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น

โดย ITA (F-CO-ITAP-04) 
 บนัทกึข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ เช่ียวชาญ    

(F-CO-ITAP-06) 
 บนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมลูเป็น

ความลบั (F-CO-ITAP-07) 
 ประวติัผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิค (F-CO-ITAP-08) 
 แบบคําขอรับการสนบัสนนุด้านการเงินของ

โครงการ (F-CO-ITAP-09) 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA ประสานงานกบัผู้ประกอบการ และผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือ

รวบรวมเอกสารประกอบการขออนมุติัเร่ิมต้นโครงการทัง้หมด
ได้แก่ 

-  ข้อเสนอโครงการ หรือ Consultant's Project Work Plan  
(F-CO-ITAP-12)  

-  ใบสมคัรขอรับบริการ ITAP (F-CO-ITAP-02) หรือ ITAP’s 
Application Form (F-CO-ITAP-03) 

-  บนัทกึข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ เช่ียวชาญ (F-CO-ITAP-
06) หรือสญัญาระหวา่งบริษัทกบัหน่วยงานต้นสงักดัของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

-  บนัทกึข้อตกลงวา่ด้วยการรักษาข้อมลูเป็นความลบั         
(F-CO-ITAP-07) ) หรือสญัญาระหวา่งบริษัทกบัหน่วยงาน
ต้นสงักดัของผู้ เช่ียวชาญ  (เฉพาะกรณีผู้ประกอบการร้อง
ขอให้มีการรักษาความลบัจากการดําเนินโครงการ หรือ 
กรณีท่ีโครงการนัน้มีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษา
ความลบั) 

-  CV ผู้ เช่ียวชาญ หรือ ประวติัผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิค         
(F-CO-ITAP-08) 

-  แบบคําขอรับการสนบัสนนุด้านการเงินของโครงการ        
(F-CO-ITAP-09)   

 

ติดตามผลการ
พิจารณาข้อเสนอ

โครงการ 

ITA 
12 

ITA & ADM 

ประสานงานเพ่ือรวบรวม 
เอกสารและดําเนินการ 
ขออนมุติัโครงการ 

13 



  

 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานเลขท่ี :  PM-CO-ITAP-01  

หน้าท่ี  : 12  ของ 17 

แก้ไขครัง้ท่ี  :  0  

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้    :  1 ธนัวาคม 2559 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เร่ือง 
การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(โครงการเด่ียว) 
(Supporting Service for Individual Technology 
and Innovation Development Project) 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
 หนงัสือแสดงการจดทะเบียน บจก./หจก./

สหกรณ์/วิสาหกิจชมุชน/ทะเบียนพาณิชย์/
ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน/ร้านค้า 

 บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (เฉพาะกรณี บจก.) 
 แบบขออนมุติัหลกัการ/ขออนมุติัโครงการ/        

ขออนมุติัคา่ใช้จ่าย (F-CO-ITAP-19) 
 จดหมายแจ้งผลการอนมุติัโครงการ 

-  หนงัสือแสดงการจดทะเบียนบจก./หจก./สหกรณ์/วิสาหกิจ
ชมุชน/ทะเบียนพาณิชย์/ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน/
ร้านค้า 

-  บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (เฉพาะกรณี บจก.) 
2. ITA จดัทํา Snapshot  รวมทัง้บนัทกึเหตผุลในการสนบัสนนุ

โครงการในหน้าท่ี 2 ของ แบบคําขอรับการสนบัสนนุด้าน
การเงินของโครงการ (F-CO-ITAP-09) 

3. ITA จดัทํา แบบขออนมุติัหลกัการ/ขออนมุติัโครงการ/ขออนมุติั
คา่ใช้จ่าย (F-CO-ITAP-19)  และแนบเอกสารประกอบการขอ
อนมุติัโครงการทัง้หมดสง่ให้กบั ADM เพ่ือดําเนินการตอ่ 

4. ADM ออกหมายเลข Infoma กํากบัเอกสาร แบบขออนมุติั
หลกัการ/ขออนมุติัโครงการ/ขออนมุติัคา่ใช้จ่าย (F-CO-ITAP-
19) ตามระเบียบวิธีด้านงานสารบรรณของ สวทช.   จดัทํา
จดหมายแจ้งผลการอนมุติัโครงการเพ่ือแนบเอกสารโครงการ  
และสง่ตอ่ผู้ มีอํานาจอนมุติัตามลําดบัขัน้ 

 
หมายเหตุ 
ITA ต้องดําเนินการขออนมุติัโครงการไมล่า่ช้าเกินกวา่ 20 วนัทํา
การ โดยยดึวนัท่ี ITA ลงนามใน แบบขออนมุติัหลกัการ/ขอ
อนมุติัโครงการ/ขออนมุติัคา่ใช้จ่าย (F-CO-ITAP-19) เทียบกบั
วันที่เร่ิมต้นโครงการท่ีระบใุนบนัทกึข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบั
ผู้ เช่ียวชาญ 

14 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบขออนมุติัหลกัการ/ขออนมุติัโครงการ/ขอ

อนมุติัคา่ใช้จ่าย (F-CO-ITAP-19)  และจดหมาย
แจ้งผลการอนมุติัท่ีลงนามแล้ว 

เอกสารออก  
   ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ADM ติดตามแบบขออนมุติัหลกัการ/ขออนมุติัโครงการ/ขอ

อนมุติัคา่ใช้จ่าย (F-CO-ITAP-19)  และการลงนามอนมุติัของ
ผู้ มีอํานาจภายใน 8 วนัทําการ 

2. ADM แจ้ง ITA ทราบผลการอนมุติัโครงการ, เปิดแฟม้โครงการ  
และจดัสง่จดหมายแจ้งผลการอนมุติัโครงการท่ีลงนามแล้ว
ให้กบัผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ 

3. ITA แจ้งผู้ประกอบการ และผู้ เช่ียวชาญทราบผลการอนมุติั
โครงการ 

  

ITA & ADM 

แจ้งผลการอนมุติัโครงการให้
ผู้ประกอบการและผู้ เช่ียวชาญทราบ 

14 



  

 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานเลขท่ี :  PM-CO-ITAP-01  

หน้าท่ี  : 13  ของ 17 

แก้ไขครัง้ท่ี  :  0  

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้    :  1 ธนัวาคม 2559 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เร่ือง 
การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(โครงการเด่ียว) 
(Supporting Service for Individual Technology 
and Innovation Development Project) 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
15 
 
 

เอกสารเข้า  
 ไมมี่ 

เอกสารออก  
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
ITA ติดตามความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะ ๆ โดยอาจสอบถาม
จากทางฝ่ังผู้ประกอบการหรือทางผู้ เช่ียวชาญ 

16 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. หากจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ITA พบวา่

โครงการมีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคญั เช่น  
- ต้องการขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ 
- ต้องการเพิ่ม/ลด/เปล่ียน ขอบเขตหรือวิธีการดําเนินงาน 
- ต้องขยายกรอบงบประมาณโครงการ 
- อ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 
ให้ดําเนินการต่อข้อ 17 

หาก ITA พบวา่โครงการดําเนินไปสอดคล้องตามแผนและไมมี่การ
เปล่ียนแปลงในสาระสําคญัของโครงการ ให้ดําเนินการตอ่ข้อ 18 

17 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 จดหมายจากบริษัท 

 แบบอนมุติัเปล่ียนแปลงสาระสําคญัของโครงการ 
(F-CO-ITAP-30) 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA ประสานงานให้ผู้ประกอบการจดัทําจดหมายขอ

เปล่ียนแปลงสาระสําคญัโครงการ โดยต้องระบสุาเหตขุองการ
ทําให้ไมเ่ป็นไปตามแผน, และ/หรือระยะเวลาท่ีจะขอขยาย
ออกไป  ซึง่ในกรณีการขอขยายระยะเวลาโครงการ ITAP มี
กรอบในการให้ขยายระยะเวลาโครงการคือ 
-  ขอขยายระยะเวลาทัง้หมดได้ไมเ่กินกรอบระยะเวลา
โครงการท่ีขออนมุติัไว้เดิม หรือให้อยูใ่นดลุยพินิจของ
ผู้ อํานวยการโปรแกรม ITAP 

2. ITA จดัทําแบบอนมุติัเปล่ียนแปลงสาระสําคญัของโครงการ 
(F-CO-ITAP-30)  พร้อมแนบจดหมายจากผู้ประกอบการ  
เสนอ ผจก.กลุม่ และ ผอ. โปรแกรม ITAP ตามลําดบั  

เม่ือได้รับการอนมุติัแล้ว เก็บแบบอนมุติัเปล่ียนแปลง     
  สาระสําคญัของโครงการ (F-CO-ITAP-30)  พร้อมจดหมาย 
  แนบเข้าแฟม้โครงการ 

 
  

ITA 
ติดตามความก้าวหน้า  
(อยา่งไมเ่ป็นทางการ) เป็นระยะ  

15 

ITA 

มีการ
เปล่ียนแปลง
สาระสําคญั 

16 

ITA 

ดําเนินการขออนมุติั 
เปล่ียนแปลงสาระสําคญั 
ของโครงการ 

17 



  

 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานเลขท่ี :  PM-CO-ITAP-01  

หน้าท่ี  : 14  ของ 17 

แก้ไขครัง้ท่ี  :  0  

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้    :  1 ธนัวาคม 2559 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เร่ือง 
การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(โครงการเด่ียว) 
(Supporting Service for Individual Technology 
and Innovation Development Project) 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
18 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 รายงานความก้าวหน้า / รายงานสรุปผลโครงการ 
 แบบอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการประเมินโครงการ    

(F-CO-ITAP-13) 
 จดหมายเชิญเป็นผู้ประเมินโครงการ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA ติดตามรายงานความก้าวหน้า / รายงานสรุปผลโครงการ 

จากผู้ เช่ียวชาญ  ทัง้นีค้วรติดตามความก้าวหน้าโครงการทกุ 6 
เดือน  สําหรับโครงการท่ีมีระยะเวลาโครงการน้อยกวา่ 6 เดือน 
อาจทําเฉพาะการประเมินปิดโครงการเพียงอยา่งเดียวได้ 

2. ITA ดําเนินการแตง่ตัง้ผู้ประเมินโครงการโดยใช้ แบบอนมุติั
แตง่ตัง้กรรมการประเมินโครงการ (F-CO-ITAP-13)  โดยให้
เชิญผู้ เช่ียวชาญภายนอก ITAP ร่วมในทีมผู้ประเมิน 

3. ITA จดัสง่เอกสารให้ผู้ประเมินโครงการเพ่ือให้เตรียมตวัก่อน
วนัประเมิน  ซึง่เอกสารท่ีควรสง่ให้ผู้ประเมิน ได้แก่  
-  ข้อเสนอโครงการ 
-  รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานสรุปผลโครงการ 
-  แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (F-CO-

ITAP-14) หรือ แบบรายงานเข้าเย่ียมและประเมินผล
โครงการ  โดยคณะกรรมการ (F-CO-ITAP-15) 

4. ITA ประสานงานแจ้งให้ ADM จดัทําจดหมายเชิญเป็นผู้
ประเมินโครงการ  

5. รายละเอียดการประสานงานให้ดใูน วิธีการเข้าเย่ียมติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการ
(Interim and Evaluation Visit by Committee)                    
(I-CO-ITAP-03) 

6. ITA ควรประสานงานกบัผู้ประกอบการเร่ืองเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ  ทัง้นีใ้ห้อ้างอิง
รายละเอียดเพิ่มเติมใน แนวทางการเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ประเภทโครงการ
เด่ียว) (G-CO-ITAP-04) 

19 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานความก้าวหน้า / รายงานสรุปผลโครงการ 

 

ขัน้ตอนการทาํงาน 

1. ทีมประเมินเข้าดําเนินการประเมินความก้าวหน้า / ผลสําเร็จ
โครงการ ตามวนัเวลาท่ีได้นดัหมายไว้ 

2. ถ้าทีมประเมินพิจารณาแล้วพบวา่การดําเนินโครงการเป็นไป
ตามแผนและบรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงาน ให้ดําเนินการ
ตอ่ข้อ 22 

3. ถ้าทีมประเมินพิจารณาแล้วพบวา่การดําเนินโครงการไม่
เป็นไปตามแผน ให้ดําเนินการตอ่ข้อ 20 

ITA 

ดําเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ / 
ประเมินปิดโครงการ 

18 

ทีมประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

19 



  

 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานเลขท่ี :  PM-CO-ITAP-01  

หน้าท่ี  : 15  ของ 17 

แก้ไขครัง้ท่ี  :  0  

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้    :  1 ธนัวาคม 2559 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เร่ือง 
การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(โครงการเด่ียว) 
(Supporting Service for Individual Technology 
and Innovation Development Project) 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
เอกสารออก 
 แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

(F-CO-ITAP-14)   หรือ แบบรายงานเข้าเย่ียม
และประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการ      
(F-CO-ITAP-15)   

เม่ือจบการประเมินโครงการแล้ว ให้ ITA ติดตาม แบบรายงานการ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ (F-CO-ITAP-14) หรือ แบบ
รายงานเข้าเย่ียมและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการ 
(F-CO-ITAP-15) จากผู้ประเมินโครงการจากภายนอก เพ่ือ
ประสานงานกบั  ADM ดําเนินการเบิกคา่ตอบแทนให้ผู้ประเมิน 

20 
 
 
 
 

เอกสารเข้า 
 แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

(F-CO-ITAP-14) หรือ แบบรายงานเข้าเย่ียมและ
ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการ            
(F-CO-ITAP-15) 

เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
ITA ประสานงานกบัผู้ประกอบการ ผู้ เช่ียวชาญในโครงการ และ
ทีมประเมิน เพ่ือหาข้อสรุปร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
-  หากได้ข้อสรุปร่วมวา่จะเดินหน้าโครงการตอ่ ให้ ITA 
ประสานงานกบัผู้ประกอบการเพ่ือดําเนินการขออนมุติั
เปล่ียนแปลงสาระสําคญัโครงการ ตามขัน้ตอนท่ี 17 

-  หากได้ข้อสรุปร่วมวา่ต้องการยติุโครงการ ให้ ITA ประสานงาน
กบัผู้ประกอบการเพ่ือดําเนินการขออนมุติัยติุโครงการ ตาม
ขัน้ตอนท่ี 21 

21 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก  
 จดหมายขอยติุโครงการ 
 แบบอนมุติัเปล่ียนแปลงสาระสําคญัของโครงการ 

(F-CO-ITAP-30) 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA ประสานงานกบัผู้ประกอบการ เพ่ือขอจดหมายแจ้งขอยติุ

โครงการ 
2. ITA ทําเร่ืองขออนมุติัยติุโครงการ โดยใช้ แบบอนมุติั

เปล่ียนแปลงสาระสําคญัของโครงการ (F-CO-ITAP-30)   
แนบกบัจดหมายของผู้ประกอบการ สง่อนมุติั ผจก. และ ผอ. 
ตามลําดบั 

หากผู้ประกอบการต้องการเบิกเงินสนบัสนนุโครงการด้วย ให้
ประสานงานแจ้งรายการเอกสารท่ีต้องใช้แนบประกอบการเบิก
เงิน   ทัง้นีใ้ห้อ้างอิง แนวทางการเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ 
(โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ประเภทโครงการ
เด่ียว) (G-CO-ITAP-04) 

  

ITA 

หาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
ร่วมกบั 

20 

ITA & ADM 
ประสานงาน 
เพ่ือขออนมุติั 
ยติุโครงการ 

21 
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แก้ไขครัง้ท่ี  :  0  
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ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เร่ือง 
การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(โครงการเด่ียว) 
(Supporting Service for Individual Technology 
and Innovation Development Project) 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
22 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 เอกสารจากผู้ประกอบการ 
 แบบประเมินผลโครงการ  โดยบริษัท                

(F-CO-ITAP-16) 
 แบบคําขอเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ                

(F-CO-ITAP-17) 
 รายงานความก้าวหน้า / รายงานสรุปผลโครงการ 
 แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

(F-CO-ITAP-14) หรือ แบบรายงานเข้าเย่ียมและ
ประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการ            
(F-CO-ITAP-15)  

เอกสารออก  
 รายการเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอดุหนนุบริษัท  

(F-CO-ITAP-18) 
 รายงานสรุปผลโครงการ (F-CO-ITAP-11) 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. ITA ประสานงานเพ่ือติดตามเอกสารจากผู้ประกอบการเพ่ือ

ดําเนินการเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ ทัง้นีใ้ห้อ้างอิง แนว
ทางการเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ (โครงการพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม ประเภทโครงการเด่ียว) (G-CO-ITAP-04) 

2. ITA จดัทําเอกสารอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น รายการเอกสารขอเบิก
จ่ายเงินอดุหนนุบริษัท (F-CO-ITAP-18), รายงานสรุปผล
โครงการ (F-CO-ITAP-11) 

3. รวบรวมเอกสารทัง้หมดให้ ADM เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
สนบัสนนุโครงการให้ผู้ประกอบการ 

4. หากผู้ประกอบการไมจ่ดัสง่เอกสารขอเบิกจ่ายเงินอดุหนนุมา
ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุโครงการให้ ITA แจ้ง ADM 
ทําจดหมายแจ้งบริษัทเพ่ือให้จดัสง่เอกสารภายใน 1 เดือน 
โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS 

5. หากผู้ประกอบการไมจ่ดัสง่เอกสารขอเบิกจ่ายเงินอดุหนนุมา
ภายในกําหนดให้ ITA ทําเร่ืองขออนมุติัยติุโครงการ โดยใช้ 
แบบอนมุติัเปล่ียนแปลงสาระสําคญัของโครงการ (F-CO-
ITAP-30) แนบกบัจดหมายแจ้งและหลกัฐานการสง่จดหมาย 
สง่อนมุติั ผจก. และ ผอ. ตามลําดบั 

 
หมายเหตุ 
กรณีเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการ เม่ือ ITA ดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินคร่ึงโครงการให้ผู้ประกอบการแล้วเสร็จ ให้ย้อนกลบั
ไปดําเนินการตามข้อ 14 

23 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก  
 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้ประกอบการ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
กลุม่งาน EVA วางแผนและดําเนินการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อบริการของ ITAP  ทัง้นีแ้นวทางการประเมิน
ความพงึพอใจ อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี โดยจะพิจารณา
จากนโยบายและ BSC ของ สวทช., ศจ. ในแต่ละปีประกอบด้วย 

 
 
 

 

ITA & ADM 

สรุปผลโครงการ และ
ประสานงานเพ่ือเบิกเงิน
สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ 

22 

EVA 

ประเมินความพงึพอใจรายปี 23 
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ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เร่ือง 
การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(โครงการเด่ียว) 
(Supporting Service for Individual Technology 
and Innovation Development Project) 

7. บันทกึ  รายงาน ที่เก่ียวข้อง 
(1) F-CO-ITAP-01 แบบบนัทกึการติดตอ่ครัง้แรก (First Contact) (FC) 
(2) F-CO-ITAP-02 ใบสมคัรขอรับบริการ ITAP 
(3) F-CO-ITAP-03 ITAP’s Application Form 
(4) F-CO-ITAP-04 Snapshot  รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น โดย ITA   
(5) F-CO-ITAP-05 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น (โดยผู้ เช่ียวชาญ) 
(6) F-CO-ITAP-06 บนัทกึข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ เช่ียวชาญ 
(7) F-CO-ITAP-07 บนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมลูเป็นความลบั 
(8) F-CO-ITAP-08 ประวติัผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิค 
(9) F-CO-ITAP-09 แบบคําขอรับการสนบัสนนุด้านการเงินของโครงการ  
(10) F-CO-ITAP-11 รายงานสรุปผลโครงการ  
(11) F-CO-ITAP-12 Consultant’s Project Work Plan 
(12) F-CO-ITAP-13 แบบอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการประเมินโครงการ 
(13) F-CO-ITAP-14    แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดย ITA และ/หรือ คณะกรรมการ 
(14) F-CO-ITAP-15 แบบรายงานเข้าเย่ียมและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการ 
(15) F-CO-ITAP-16 แบบประเมินผลโครงการ โดยบริษัท 
(16) F-CO-ITAP-17 แบบคําขอเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ  
(17) F-CO-ITAP-18 รายการเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอดุหนนุบริษัท 
(18) F-CO-ITAP-19 แบบขออนมุติัหลกัการ/ขออนมุติัโครงการ/ขออนมุติัคา่ใช้จ่าย  
(19) F-CO-ITAP-30  แบบอนมุติัเปล่ียนแปลงสาระสําคญัของโครงการ 


