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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 2 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

ประวัติการแกไข (Revision  History) 

แกไข 
คร้ังท่ี 

วันท่ี รายละเอียดการแกไข DAR  No. 

0 9 ม.ีค 2563 ประกาศใชครั้งแรก CO-020/2563 

1  17 มี.ค.2564 ปรับปรุงบันทึกและรายงานท่ีเก่ียวของ CO-065/2564 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 3 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหกระบวนการใหเงินสนับสนุนแกผูประกอบการในโครงการของศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ีใหบรรลุ   

วัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ สวทช 

2. ขอบขาย
ครอบคลมุกระบวนการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมท่ีศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ีใหการสนับสนุน

ดานการเงิน 

3. นิยาม
1.1 ผูมีอํานาจลงนาม ผศจ. รอง ผศจ. 
1.2 DBIC        ผูอํานวยการศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี
1.3 PM ผูจัดการโครงการ/หัวหนาโครงการ 
1.4 CUS ผูแจงความประสงคเขารวมโครงการ 
1.5 COMIT กรรมการพิจารณาคดัเลือก 
1.6 INTEE ผูผานการคัดเลือกเขาโครงการ 
1.7 BIC ศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี
1.8 PMCO      ผูประสานงานโครงการ 

4. เอกสารอางอิง
1.1 เอกสารระเบียบการเบิกจายเงินตามกระบวนการเบิกจายเงินของ สวทช.  ไดแก 

• แบบฟอรมใบขอเบิกคาเลี้ยงรับรอง

• F-CO-ACF-02.Rev.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

• F-CO-ACF-01.Rev.2 ใบสําคัญรบัเงิน

• ใบแสดงหลักฐานการรับเงิน



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 4 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

5. แผนผังกระบวนการทํางาน

คัดเลือกเขาโครงการ 

6 
ไมผาน 

จบ 

COMIT /PM / PMCO / CUS 

คัดเลือกเขาโครงการ 

6 
ไมผาน 

จบ 

ประกาศผลผูมสีิทธ 
เขารับการคัดเลือก 

5 

เริ่มตน 

วางแผนการดําเนินงาน 1 

BIC 

จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
การดําเนินงาน ใชงบประมาณ และรางสญัญา 

2 

PM/PMCO/LAW/ผูมีอํานาจลงนาม 

ประชาสมัพันธ/รับสมัคร 3 

PM/CUS 

PM/BIC/CUS 

ไมครบ 
พิจารณาคุณสมบัตเิบ้ืองตน 

4 

จบ 

PM / DBIC      ครบ 

A 

ผาน 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 5 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

 
 

9 

อนุมัต ิ

จบ 

เบิกจายเงินสนับสนุน 

จบ 

ไมอนุมัต ิ

PM / DBIC อนุมัติแบบมีเง่ือนไข 

 

ขออนุมัติเบิกจาย 

11 

ดําเนินกิจกรรมโครงการ 

INTEE / PM 

PM / CUS / COMIT 

ไมผาน ประกาศผลการพิจารณา 
ผูผานเขารวมโครงการ 

    7 

A 

จบ 

จัดทําสญัญา 

ผาน PM / PMCO / INTEE / RAW / ผูมีอํานาจลงนาม 

สรุปผล 
การดําเนินงาน 

PM / INTEE / COMIT

     แจงผล 

PM / INTEE 

PMCO / INTEE 

13 

12 

8 

10 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 6 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

1. 

เอกสารเขา 
1. รางแผนการดําเนินงานประจําปของแตละโครงการ/

กิจกรรม
2. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานปท่ีผานมา(ถามี)
3. ขอมูลงบประมาณ
4. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

เอกสารออก 
1. แผนการปฏิบัติงาน
2. กําหนดการจดักิจกรรม
3. รายงานการประชุม (ถามี)
4. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน 
BIC : ดําเนินการวางแผนการดําเนินงาน จัดสรรบุคลากร
กําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบในการดําเนินโครงการ และ
จัดทําแผนการปฎิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลา
รายละเอียดของการดําเนินงานใน แตละงานและประมาณ
การคาใชจาย  

   กรณีประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน 
 PM : สรุปรายงานการประชุม จัดสงใหทีม และผูเก่ียวของ 
 รับรูโดยท่ัว 

2. 
 

เอกสารเขา 
1. รางขอเสนอโครงการ
2. แผนงบประมาณ
3. กําหนดการจัดกิจกรรม
5. เอกสารอ่ืนๆ(ถามี)

   เอกสารออก 
1. ขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณท่ีไดรับการลงนามอนุมัติ
แลวโดยผูบรหิาร
2. แผนงบประมาณฉบับสมบูรณท่ีไดรับการลงนามอนุมัติ
แลวโดยผูบรหิาร
3. คําสั่งแตงตั้งกรรมการ/สัญญาเขารวมโครงการท่ีผาน
ความเห็นชอบจาก LAW แลว
4. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

   ขั้นตอนการทํางาน 
PM : จัดทําขอเสนอโครงการ  กําหนดการจัดกิจกรรม กําหนด
ทีมงาน กรรมการคัดเลือก ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ หนวยงานท่ี
จะเชิญรวมโครงการ และงบประมาณคาใชจาย รวมท้ังเอกสาร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับโครงการ  
PMCO: จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม โดยแนบเอกสาร
ขอเสนอโครงการ งบประมาณคาใชจาย และเอกสารอ่ืนๆ 
ประกอบการจัดกิจกรรม เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา ท่ีกําหนดไวในกระบวนการ
อนุมัติของ สวทช. 

  ขั้นตอนการจัดทําคําสั่งแตงต้ังกรรมการ และรางสัญญา 
BIC  : พิจารณาทบทวนคําสั่งแตงตั้งกรรมการ และราง
สัญญาโครงการ  
PM : จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งกรรมการคัดเลือก และราง
สัญญาโครงการในปปจจุบัน 
PMCO : จัดทําบันทึกนําสง พรอมท้ังคําสั่งแตงตั้ง/ราง
สัญญานําสงให LAW ตรวจสอบ/แกไข/ใหความเห็น เพ่ือให
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง โดยมีการบันทึกขอมูล
การเดินเอกสารทุกข้ันตอน 

PM/PMCO/LAW/ผูมีอํานาจลงนาม 

จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
การดําเนินงาน ใชงบประมาณ และรางสัญญา 

2 

BIC 

วางแผนการดําเนินงาน 1 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 7 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

LAW : ตรวจสอบรางสัญญาเขารวมโครงการ และให
ความเห็น แลวสงกลับมายัง PM เพ่ือใหสามารถดาํเนินการ
ตอไดอยางถูกตอง 

3. 

เอกสารเขา 
1. ใบสมัคร
2. รายละเอียดแผนกิจกรรมท่ีจะนําเขารวมโครงการ /

รูปแบบธุรกิจ /แผนดําเนินงาน / แผนธุรกิจ / แผน
งบประมาณ

3. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

เอกสารออก 
1. ใบสมัครท่ีไดรับการบันทึกขอมลูแลว
2. สรุปขอมูลแผนกิจกรรมท่ีจะนําเขารวมโครงการ /
รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ /แผนประมาณการใชจาย/
รายไดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
3. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PM : จัดทําสื่อประชาสัมพันธไปยังชองทางสื่อตางๆ และ
ประกาศรับสมคัรผูสนใจเขารวมโครงการผานทางสื่อ
ประชาสมัพันธตางๆ ท้ัง online และ offline
2. PM : ติดตามรวบรวมใบสมัครเขารวมโครงการ
พรอมเอกสารประกอบการสมัคร เชน รายละเอียดโครงการ
ท่ีจะนําเขารวม / รูปแบบธุรกิจ / แผนดําเนินงาน /แผน
ธุรกิจ และประวัตสิวนตัวหรือประวัติบริษัท สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนบริษัท เปนตน
3. PM : ใหขอมูลตอบขอซักถามเก่ียวกับกระบวนการ
ข้ันตอนและบริการตางๆ ของโครงการ แก CUS

4. 

เอกสารเขา 
1. ใบสมัคร
2. สรปุขอมูลแผนกิจกรรมท่ีจะนําเขารวมโครงการ /

รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ / แผนประมาณการใชจาย /
รายไดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

3. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PM : รวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ และแยก
ประเภทตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. PM/BIC: พิจารณาคณุสมบัติเบ้ืองตนของ CUS ท่ีสมัคร
เขารวมโครงการ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในเอกสารของ
โครงการ เชน คูมือโครงการ ฯลฯ  โดยพิจารณาจากใบ
สมัครและเอกสารประกอบ
3. PM : สรุปผลการพิจารณาคุณสมบัตเิบ้ืองตนและ  ประกาศ
ผลผูมสีิทธเขารับการคัดเลือกให CUS ทราบทางสื่อ Online

• คุณสมบัติครบถวน ดําเนินการตอตามข้ันตอนท่ี 5

• คุณสมบัตไิมครบถวน ผูสมัครดูผลจากการประกาศผล
และจบกระบวนการ

PM/BIC/CUS

พิจารณาคุณสมบัตเิบ้ืองตน 

4 

PM/CUS

ประชาสมัพันธรับสมัคร 
3 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 8 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

   เอกสารออก 
1. ใบสมัครท่ีไดรับการบันทึกขอมลูแลว
2. บันทึกสรุปผลการพิจารณาเบ้ืองตนพรอมรายละเอียด

แผนกิจกรรมท่ีจะนําเขารวมโครงการ / รูปแบบธุรกิจ /
แผนธุรกิจ / แผนประมาณการใชจาย / รายไดท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน / ขอคิดเห็นของ PM

3  .เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

5. 

เอกสารเขา 
1. สรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตน
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

เอกสารออก 
1. บันทึกแจงเพ่ือทราบเหตผุลท่ีไมอนุมัติ
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PM : เสนอรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขารบัการคัดเลือกแก DBIC
เพ่ือทราบ
2. PM : ประกาศผลผูมสีิทธ์ิเขารบัการคัดเลือกผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

6. 
 

เอกสารเขา 
1.ใบสมัคร
2. รายละเอียดแผนกิจกรรมท่ีจะนําเขารวมโครงการ /
รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ / แผนประมาณการใชจาย /
รายไดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
3. ผลสรุปการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนพรอมขอคิดเห็น
ของ PM
4.เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PM : จัดทํากําหนดการสัมภาษณประสานงาน
นัดหมาย ทําหนังสือเชิญ COMIT
2. PM : นัดหมาย CUS เพ่ือเขารบัการสัมภาษณ
พรอมประสาน PMCO เปนทีมสนับสนุน
3. PM : จัดทําเอกสารขอมลูรายละเอียดเพ่ือเขารับการ
สัมภาษณ ของ CUS / เกณฑการพิจารณา / ใบใหคะแนน 
และขอมลูสรุปสถานะการจดัสรรทุน แก COMIT 
4. PM : แจงเตือน COMIT และ CUS กอนวันสัมภาษณ
5. CUS : เขารับการสมัภาษณจาก COMIT ตาม
กําหนดการ
6. COMIT: คัดเลือก CUS เขารวมโครงการตามหลักเกณฑ
/ คุณสมบัติ ท่ีกําหนดไวโดยพิจารณาจากการสัมภาษณและ
เอกสารประกอบท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมประเมินการ
คัดเลือกผูเขารวมโครงการ
7. PM : สรุปผลการพิจารณาของ COMIT

คัดเลือกเขาโครงการ 

COMIT / PM / PMCO / CUS
6 

ประกาศผลผูมสีิทธ 
เขารับการคัดเลือก 

5 

PM/DBIC



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 9 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

   เอกสารออก 
1.บันทึกสรุปผลการพิจารณาพรอมขอคิดเห็นจาก 
COMTEE ท่ีมีตอแผนกิจกรรมของ CUS ทุกราย 
2.เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 8.  COMIT : ลงมต ิ
    9.  PM : ทําบันทึกสรุปผลการพิจารณาพรอมขอคิดเห็นจาก   

COMIT ท่ีมีตอแผนกิจกรรมของ CUS ทุกราย โดยแยกเปน 

•  มีมติผาน ใหเขารวมโครงการดําเนินการตอตาม
ข้ันตอนท่ี 7 

•  มีมติไมผาน ไมไดรับการเขารวมโครงการ CUS ทราบ
จากการประกาศรายช่ือทาง Online และจบ
กระบวนการ 

10.  แจงเวียนบันทึกสรุปผลการพิจารณาให COMIT 
รับทราบโดยท่ัวกัน 
11.  PM : ทําการประกาศเพ่ือแจงรายช่ือผูผานเขารวม
โครงการให CUS ทราบทางสื่อ online 

7. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา: 
1. ประกาศแจงรายช่ือผูผานเขารวมโครงการ 
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 
เอกสารออก: 
1. ประกาศแจงรายช่ือผูผานเขารวมโครงการ 
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PM : สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก 
โดยแยกเปน 

   - มีมตผิาน ใหเขารวมโครงการ 
   - มีมตไิมผาน ใหเขารวมโครงการ 

        PM : ติดตามขอมูลเอกสารตามมติท่ีประชุมจาก CUS ท่ี
ถูกพิจารณาใหผานอยางมีเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
หากมีหลักฐานครบถวนตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนด 
จะถือวามีมตผิานใหเขารวมโครงการ 
2. PM จัดทําสรุปรายช่ือผูผานการพิจารณาเขารวม
โครงการ และสงเวียนให COMIT รับรองผล 

    3. PM ทําการประกาศเพ่ือแจงรายช่ือผูผานเขารวมโครงการ
ให CUS ทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จบกระบวนการ 

 

8. 
 
 

 
เอกสารเขา 

1.  แผนกิจกรรมท่ีผานการเห็นชอบจาก PM โดยมีแผน
ดําเนินงาน แผนประมาณการใชจาย รายไดท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน และกําหนดการระยะเวลาในการดําเนินงาน 
2.  รางสญัญาเขารวมโครงการ 
3.  เอกสารประกอบการทําสญัญา เชน ทะเบียนบริษัท 
สําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม 
เปนตน 
4.  เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  PM/PMCO : ประสานกับ INTEE เพ่ือกําหนดวันและ
เตรียมเอกสารตางๆ สําเนาหนังสอืรับรองบริษัท สําเนาบัตร
ประชาชนผูมีอํานาจลงนามของบริษัทและพยาน สําเนา
ทะเบียนบานในการจดัทําสญัญา  

    2.  PM/PMCO/ INTEE : ดําเนินการลงนามในสัญญา 
ภายใน   30 วันทําการหลังประกาศผล 
 3.  PM : นําเสนอผูมีอํานาจลงนาม 
 4.  PMCO : จัดเก็บสญัญาเขารวมโครงการฉบับสมบูรณ 
ตามกระบวนการของ LAW 

ประกาศผลการพิจารณา 
ผผานเขารวมโครงการ 

 

    7 
PM/CUS/COMIT 

PM/PMCO/INTEE/LAW/ผูมีอํานาจลงนาม 

จัดทําสัญญา 8 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 10 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

เอกสารออก 
1.  สัญญาเขารวมโครงการฉบับสมบูรณลงนามโดย ผูมี
อํานาจลงนามระหวาง TMC และ CUS 
2.  เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 

9. 
 

 
 

เอกสารเขา: 
1. แผนกิจกรรม 
2. แผนงบประมาณ 
3. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 
 เอกสารออก: 
1. รายงานผลเทียบกับแผน 
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. INTEE: ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีไดรับอนุมตัิภายใต
ขอกําหนดโครงการหรือสัญญาของโครงการ โดยจัดทําและ
จัดสงรายงานความกาวหนาตามขอกําหนดโครงการหรือ
สัญญาของโครงการ 
2. PM : ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของ INTEE 
วาบรรลุเปาหมายและตามแผน ภายใตขอกําหนดโครงการ
หรือสัญญาของโครงการ 

 

10. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผน 
2. เอกสารหลักฐานตาง ๆ เชน ใบเสร็จ ใบรับเงิน รายงาน
ยอดขาย เปนตน 
3, เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 
  เอกสารออก 
1.รายงานสรปุผลเทียบกับแผนพรอมบันทึกความเห็นของ 
PM 
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1.  INTEE : ดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและ
เอกสารหลักฐานในการเบิกจายให PM 
2.  PM : ตรวจรายงานสรุปผลเทียบกับแผน วิเคราะหความ
สอดคลองของกิจกรรมกับแผนดําเนินงาน ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวน
สมบูรณ เชน ใบเสร็จ ใบรับเงิน รายงานยอดขาย เปนตน  
3. PM ใหความเห็นสรุปผลโครงการ โดยตองแสดงผลการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนและแสดงผลลพัธท่ีเกิดข้ึนจริงสามารถ
นํามาเปรยีบเทียบกับเปาท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการท่ีผาน
การอนุมัติจาก COMIT 

 

PM/INTEE/COMIT 

            สรุปผลการดําเนินงาน 10 

ดําเนินกิจกรรมโครงการ 

INTEE/PM 

9 

PM/INTEE/COMIT 

            สรุปผลการดําเนินงาน 10 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 11 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

11. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผนพรอมบันทึกความเห็นของ 
PM 
2. เอกสารหลักฐานตาง ๆ เชนใบเสร็จ ใบรับเงิน รายงาน
ยอดขาย เปนตน 
3, เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 
เอกสารออก 
1.รายงานสรปุผลเทียบกับแผนท่ีมผีลผลการพิจารณาของ 
DBIC 
2. เอกสารอ่ืนๆ(ถามี) 
 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PM : เสนอแบบคําขอเบิกเงินสนับสนุนพรอมเอกสาร
ประกอบฉบับสมบูรณ ใหแก DBIC พิจารณาอนุมัต ิ
2. DBIC : พิจารณาอนุมัติในแบบคําขอเบิกเงินสนับสนุน 
อนุมัติ : ดําเนินการตอในขอท่ี 13 
อนุมัติแบบมีเง่ือนไข : ยอนกลับไปดําเนินการในขอท่ี 10 
แลวเสนอใหม 
ไมอนุมัติ : ดาํเนินการตอในขอท่ี 12 จบกระบวนการ 

12. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผนท่ีมีผลผลการพิจารณาของ 
DBIC 
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 
เอกสารออก 
1. หนังสือแจงเพ่ือทราบเหตุผลท่ีไมอนุมัต ิ
2. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PM : ทําหนังสือแจงเพ่ือทราบถึงเหตุผลท่ีไมอนุมตัิให 
INTEE รับทราบ หลังจากท่ีรูผลการพิจารณาแลวตามระบุใน
สัญญา 

PM/DBIC 

ขออนุมัติเบิกจาย 

11 

PM/INTEE 

แจงผล 12 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน 

คูมือการทํางานเลขท่ี :PM-CO-BIC-02 
หนาท่ี  : 12 ของ 12 
แกไขครั้งท่ี  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช:    : 17  มีนาคม 2564 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

13. 
 

 
 
 

เอกสารเขา 
1. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 

เอกสารออก 
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผนท่ีมีผลผลการพิจารณา
อนุมัติใหเบิกจายไดจาก DBIC 
2. สัญญา 
3. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. PMCO : ประสานงานเจาหนาท่ีฝายการเงินเพ่ือดําเนินการ
เบิกจายให INTEE โดยมีการบันทึกขอมูลการเดินเอกสารตาม
ข้ันตอน 

 
 
7. บันทึกและรายงานท่ีเกี่ยวของ 

7.1 รายละเอียดโครงการท่ีจะนําเขารวมในแตละกิจกรรม / รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ 
7.2 เอกสารแจงลูกคาขอขอมลู / ปฏิเสธ / ขอเลื่อนระยะเวลา / ยตุโิครงการ (ถามี) 
7.3 รายงานสรุปผลความคิดเห็น COMTEE 

 

PMCO/INTEE 

เบิกจาย 13 
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