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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 2 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

ประวัติการแกไข (Revision History)
แกไข
ครั้งที่

วันที่

รายละเอียดการแกไข

DAR No.

0

9 มี.ค 2563 ประกาศใชครั้งแรก

CO-020/2563

1

17 มี.ค.2564 ปรับปรุงบันทึกและรายงานที่เกีย่ วของ

CO-065/2564

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 3 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

1. วัตถุประสงค

เพื่อใหกระบวนการใหเงินสนับสนุนแกผูประกอบการในโครงการของศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ สวทช

2. ขอบขาย

ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมทีศ่ ูนยพฒ
ั นาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ใหการสนับสนุน
ดานการเงิน

3. นิยาม

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ผูมีอํานาจลงนาม ผศจ. รอง ผศจ.
DBIC
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
PM
ผูจัดการโครงการ/หัวหนาโครงการ
CUS
ผูแจงความประสงคเขารวมโครงการ
COMIT กรรมการพิจารณาคัดเลือก
INTEE ผูผานการคัดเลือกเขาโครงการ
BIC
ศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
PMCO ผูประสานงานโครงการ

4. เอกสารอางอิง

1.1 เอกสารระเบียบการเบิกจายเงินตามกระบวนการเบิกจายเงินของ สวทช. ไดแก
• แบบฟอรมใบขอเบิกคาเลี้ยงรับรอง
• F-CO-ACF-02.Rev.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
• F-CO-ACF-01.Rev.2 ใบสําคัญรับเงิน
• ใบแสดงหลักฐานการรับเงิน

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 4 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

5. แผนผังกระบวนการทํางาน
เริ่มตน
BIC
วางแผนการดําเนินงาน

1

PM/PMCO/LAW/ผูมีอํานาจลงนาม
2
จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
การดําเนินงาน ใชงบประมาณ และรางสัญญา
PM/CUS
ประชาสัมพันธ/รับสมัคร

3

PM/BIC/CUS

4
พิจารณาคุณสมบัตเิ บื้องตน

ไมครบ

จบ

ครบ

PM / DBIC

ประกาศผลผูมสี ิทธ
เขารับการคัดเลือก

5

COMIT /PM / PMCO / CUS

6
คัดเลือกเขาโครงการ
ผาน
A

ไมผา น

จบ

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 5 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

A

PM / CUS / COMIT

7
ประกาศผลการพิจารณา
ผูผานเขารวมโครงการ

PM / PMCO / INTEE / RAW / ผูมีอํานาจลงนาม

ไมผา น

จบ

ผาน

จัดทําสัญญา

8

INTEE / PM
ดําเนินกิจกรรมโครงการ

9

PM / INTEE / COMIT
สรุปผล
การดําเนินงาน
อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

PM / DBIC

11
ขออนุมัติเบิกจาย

10

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

PMCO / INTEE

เบิกจายเงินสนับสนุน

จบ

13

PM / INTEE
แจงผล 12

จบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 6 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน
ขั้นตอนการทํางาน
1.

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

BIC
วางแผนการดําเนินงาน

1

เอกสารเขา
1. รางแผนการดําเนินงานประจําปของแตละโครงการ/
กิจกรรม
2. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานปที่ผานมา(ถามี)
3. ขอมูลงบประมาณ
4. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
BIC : ดําเนินการวางแผนการดําเนินงาน จัดสรรบุคลากร
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ และ
จัดทําแผนการปฎิบตั ิงาน พรอมทั้งกําหนดระยะเวลา
รายละเอียดของการดําเนินงานใน แตละงานและประมาณ
การคาใชจาย
กรณีประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน
PM : สรุปรายงานการประชุม จัดสงใหทีม และผูเกีย่ วของ
รับรูโดยทั่ว

เอกสารออก
1. แผนการปฏิบัติงาน
2. กําหนดการจัดกิจกรรม
3. รายงานการประชุม (ถามี)
4. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
2.

PM/PMCO/LAW/ผูมีอํานาจลงนาม
จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2
การดําเนินงาน ใชงบประมาณ และรางสัญญา
เอกสารเขา
1. รางขอเสนอโครงการ
2. แผนงบประมาณ
3. กําหนดการจัดกิจกรรม
5. เอกสารอื่นๆ(ถามี)
เอกสารออก
1. ขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณที่ไดรับการลงนามอนุมัติ
แลวโดยผูบริหาร
2. แผนงบประมาณฉบับสมบูรณทไี่ ดรับการลงนามอนุมัติ
แลวโดยผูบริหาร
3. คําสั่งแตงตั้งกรรมการ/สัญญาเขารวมโครงการที่ผาน
ความเห็นชอบจาก LAW แลว
4. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
PM : จัดทําขอเสนอโครงการ กําหนดการจัดกิจกรรม กําหนด
ทีมงาน กรรมการคัดเลือก ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานที่
จะเชิญรวมโครงการ และงบประมาณคาใชจาย รวมทั้งเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการ
PMCO: จัดทําบันทึ กขออนุ มัติจัดกิจกรรม โดยแนบเอกสาร
ข อ เสนอโครงการ งบประมาณค า ใช จ าย และเอกสารอื่ น ๆ
ประกอบการจัดกิจกรรม เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
ตามลําดับสายการบั งคับบัญ ชา ที่กําหนดไวในกระบวนการ
อนุมัติของ สวทช.
ขั้นตอนการจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการ และรางสัญญา
BIC : พิจารณาทบทวนคําสั่งแตงตั้งกรรมการ และราง
สัญญาโครงการ
PM : จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งกรรมการคัดเลือก และราง
สัญญาโครงการในปปจจุบัน
PMCO : จัดทําบันทึกนําสง พรอมทั้งคําสั่งแตงตั้ง/ราง
สัญญานําสงให LAW ตรวจสอบ/แกไข/ใหความเห็น เพื่อให
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง โดยมีการบันทึกขอมูล
การเดินเอกสารทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

ขั้นตอนการทํางาน

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 7 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
LAW : ตรวจสอบรางสัญญาเขารวมโครงการ และให
ความเห็น แลวสงกลับมายัง PM เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตอไดอยางถูกตอง

3.

PM/CUS
ประชาสัมพันธรับสมัคร

3

เอกสารเขา
1. ใบสมัคร
2. รายละเอียดแผนกิจกรรมที่จะนําเขารวมโครงการ /
รูปแบบธุรกิจ /แผนดําเนินงาน / แผนธุรกิจ / แผน
งบประมาณ
3. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
เอกสารออก
1. ใบสมัครที่ไดรับการบันทึกขอมูลแลว
2. สรุปขอมูลแผนกิจกรรมที่จะนําเขารวมโครงการ /
รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ /แผนประมาณการใชจาย/
รายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้น
3. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
4.
PM/BIC/CUS

4

พิจารณาคุณสมบัตเิ บื้องตน

เอกสารเขา
1. ใบสมัคร
2. สรุปขอมูลแผนกิจกรรมที่จะนําเขารวมโครงการ /
รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ / แผนประมาณการใชจาย /
รายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้น
3. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
1. PM : จัดทําสื่อประชาสัมพันธไปยังชองทางสื่อตางๆ และ
ประกาศรับสมัครผูสนใจเขารวมโครงการผานทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ทั้ง online และ offline
2. PM : ติดตามรวบรวมใบสมัครเขารวมโครงการ
พรอมเอกสารประกอบการสมัคร เชน รายละเอียดโครงการ
ที่จะนําเขารวม / รูปแบบธุรกิจ / แผนดําเนินงาน /แผน
ธุรกิจ และประวัตสิ วนตัวหรือประวัติบริษัท สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนบริษัท เปนตน
3. PM : ใหขอมูลตอบขอซักถามเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนและบริการตางๆ ของโครงการ แก CUS

ขั้นตอนการทํางาน
1. PM : รวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ และแยก
ประเภทตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. PM/BIC: พิจารณาคุณสมบัติเบือ้ งตนของ CUS ที่สมัคร
เขารวมโครงการ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในเอกสารของ
โครงการ เชน คูมือโครงการ ฯลฯ โดยพิจารณาจากใบ
สมัครและเอกสารประกอบ
3. PM : สรุปผลการพิจารณาคุณสมบัตเิ บื้องตนและ ประกาศ
ผลผูมสี ิทธเขารับการคัดเลือกให CUS ทราบทางสื่อ Online
• คุณสมบัติครบถวน ดําเนินการตอตามขั้นตอนที่ 5
• คุณสมบัตไิ มครบถวน ผูสมัครดูผลจากการประกาศผล
และจบกระบวนการ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

ขั้นตอนการทํางาน

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 8 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

เอกสารออก
1. ใบสมัครที่ไดรับการบันทึกขอมูลแลว
2. บันทึกสรุปผลการพิจารณาเบื้องตนพรอมรายละเอียด
แผนกิจกรรมที่จะนําเขารวมโครงการ / รูปแบบธุรกิจ /
แผนธุรกิจ / แผนประมาณการใชจาย / รายไดที่คาดวา
จะเกิดขึ้น / ขอคิดเห็นของ PM
3 .เอกสารอื่นๆ (ถามี)
5.

PM/DBIC
ประกาศผลผูมสี ิทธ
เขารับการคัดเลือก

5

เอกสารเขา
1. สรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
1. PM : เสนอรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการคัดเลือกแก DBIC
เพื่อทราบ
2. PM : ประกาศผลผูมสี ิทธิ์เขารับการคัดเลือกผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

เอกสารออก
1. บันทึกแจงเพื่อทราบเหตุผลทีไ่ มอนุมัติ
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

6.
COMIT / PM / PMCO / CUS
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คัดเลือกเขาโครงการ
เอกสารเขา
1.ใบสมัคร
2. รายละเอียดแผนกิจกรรมที่จะนําเขารวมโครงการ /
รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ / แผนประมาณการใชจาย /
รายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้น
3. ผลสรุปการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนพรอมขอคิดเห็น
ของ PM
4.เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
1. PM : จัดทํากําหนดการสัมภาษณประสานงาน
นัดหมาย ทําหนังสือเชิญ COMIT
2. PM : นัดหมาย CUS เพื่อเขารับการสัมภาษณ
พรอมประสาน PMCO เปนทีมสนับสนุน
3. PM : จัดทําเอกสารขอมูลรายละเอียดเพื่อเขารับการ
สัมภาษณ ของ CUS / เกณฑการพิจารณา / ใบใหคะแนน
และขอมูลสรุปสถานะการจัดสรรทุน แก COMIT
4. PM : แจงเตือน COMIT และ CUS กอนวันสัมภาษณ
5. CUS : เขารับการสัมภาษณจาก COMIT ตาม
กําหนดการ
6. COMIT: คัดเลือก CUS เขารวมโครงการตามหลักเกณฑ
/ คุณสมบัติ ที่กําหนดไวโดยพิจารณาจากการสัมภาษณและ
เอกสารประกอบที่กําหนดไวในแบบฟอรมประเมินการ
คัดเลือกผูเขารวมโครงการ
7. PM : สรุปผลการพิจารณาของ COMIT

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

7.

ขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

เอกสารออก
1.บันทึกสรุปผลการพิจารณาพรอมขอคิดเห็นจาก
COMTEE ที่มีตอแผนกิจกรรมของ CUS ทุกราย
2.เอกสารอื่นๆ (ถามี)

8. COMIT : ลงมติ
9. PM : ทําบันทึกสรุปผลการพิจารณาพรอมขอคิดเห็นจาก
COMIT ที่มีตอแผนกิจกรรมของ CUS ทุกราย โดยแยกเปน
• มีมติผา น ใหเขารวมโครงการดําเนินการตอตาม
ขั้นตอนที่ 7
• มีมติไมผาน ไมไดรับการเขารวมโครงการ CUS ทราบ
จากการประกาศรายชื่อทาง Online และจบ
กระบวนการ
10. แจงเวียนบันทึกสรุปผลการพิจารณาให COMIT
รับทราบโดยทั่วกัน
11. PM : ทําการประกาศเพื่อแจงรายชื่อผูผานเขารวม
โครงการให CUS ทราบทางสื่อ online
ขั้นตอนการทํางาน
1. PM : สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก
โดยแยกเปน
- มีมติผาน ใหเขารวมโครงการ
- มีมติไมผา น ใหเขารวมโครงการ
PM : ติดตามขอมูลเอกสารตามมติที่ประชุมจาก CUS ที่
ถูกพิจารณาใหผานอยางมีเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากมีหลักฐานครบถวนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด
จะถือวามีมติผานใหเขารวมโครงการ
2. PM จัดทําสรุปรายชื่อผูผา นการพิจารณาเขารวม
โครงการ และสงเวียนให COMIT รับรองผล
3. PM ทําการประกาศเพื่อแจงรายชื่อผูผานเขารวมโครงการ
ให CUS ทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จบกระบวนการ

PM/CUS/COMIT
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ประกาศผลการพิจารณา
ผผานเขารวมโครงการ

เอกสารเขา:
1. ประกาศแจงรายชื่อผูผานเขารวมโครงการ
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
เอกสารออก:
1. ประกาศแจงรายชื่อผูผานเขารวมโครงการ
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
8.

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 9 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

PM/PMCO/INTEE/LAW/ผูมีอํานาจลงนาม
จัดทําสัญญา
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เอกสารเขา
1. แผนกิจกรรมทีผ่ านการเห็นชอบจาก PM โดยมีแผน
ดําเนินงาน แผนประมาณการใชจา ย รายไดที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น และกําหนดการระยะเวลาในการดําเนินงาน
2. รางสัญญาเขารวมโครงการ
3. เอกสารประกอบการทําสัญญา เชน ทะเบียนบริษัท
สําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
เปนตน
4. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
1. PM/PMCO : ประสานกับ INTEE เพื่อกําหนดวันและ
เตรียมเอกสารตางๆ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท สําเนาบัตร
ประชาชนผูมีอํานาจลงนามของบริษัทและพยาน สําเนา
ทะเบียนบานในการจัดทําสัญญา
2. PM/PMCO/ INTEE : ดําเนินการลงนามในสัญญา
ภายใน 30 วันทําการหลังประกาศผล
3. PM : นําเสนอผูม ีอํานาจลงนาม
4. PMCO : จัดเก็บสัญญาเขารวมโครงการฉบับสมบูรณ
ตามกระบวนการของ LAW

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

ขั้นตอนการทํางาน

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 10 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

เอกสารออก
1. สัญญาเขารวมโครงการฉบับสมบูรณลงนามโดย ผูม ี
อํานาจลงนามระหวาง TMC และ CUS
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
9.

INTEE/PM
ดําเนินกิจกรรมโครงการ
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เอกสารเขา:
1. แผนกิจกรรม
2. แผนงบประมาณ
3. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

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

เอกสารออก:
1. รายงานผลเทียบกับแผน
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
10.

PM/INTEE/COMIT
สรุปผลการดําเนินงาน
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เอกสารเขา
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผน
2. เอกสารหลักฐานตาง ๆ เชน ใบเสร็จ ใบรับเงิน รายงาน
ยอดขาย เปนตน
3, เอกสารอื่นๆ (ถามี)
เอกสารออก
1.รายงานสรุปผลเทียบกับแผนพรอมบันทึกความเห็นของ
PM
2. เอกสารอื่นๆ (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
ดําเนินงานที่ชัดเจนและแสดงผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกับเปาที่ระบุไวในขอเสนอโครงการที่ผาน
การอนุมัติจาก COMIT

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

ขั้นตอนการทํางาน
11.

PM/DBIC

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 11 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
11
ขออนุมัติเบิกจาย

เอกสารเขา
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผนพรอมบันทึกความเห็นของ
PM
2. เอกสารหลักฐานตาง ๆ เชนใบเสร็จ ใบรับเงิน รายงาน
ยอดขาย เปนตน
3, เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
1. PM : เสนอแบบคําขอเบิกเงินสนับสนุนพรอมเอกสาร
ประกอบฉบับสมบูรณ ใหแก DBIC พิจารณาอนุมัติ
2. DBIC : พิจารณาอนุมัติในแบบคําขอเบิกเงินสนับสนุน
อนุมัติ : ดําเนินการตอในขอที่ 13
อนุมัติแบบมีเงื่อนไข : ยอนกลับไปดําเนินการในขอที่ 10
แลวเสนอใหม
ไมอนุมัติ : ดําเนินการตอในขอที่ 12 จบกระบวนการ

เอกสารออก
1.รายงานสรุปผลเทียบกับแผนที่มผี ลผลการพิจารณาของ
DBIC
2. เอกสารอื่นๆ(ถามี)

12.

PM/INTEE
แจงผล
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เอกสารเขา
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผนทีม่ ีผลผลการพิจารณาของ
DBIC
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
เอกสารออก
1. หนังสือแจงเพื่อทราบเหตุผลที่ไมอนุมัติ
2. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

ขั้นตอนการทํางาน
1. PM : ทําหนังสือแจงเพื่อทราบถึงเหตุผลที่ไมอนุมตั ิให
INTEE รับทราบ หลังจากที่รูผลการพิจารณาแลวตามระบุใน
สัญญา

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กระบวนการใหเงินสนับสนุน

ขั้นตอนการทํางาน
13.

คูมือการทํางานเลขที่ :PM-CO-BIC-02
หนาที่
: 12 ของ 12
แกไขครั้งที่
:1
วันที่มีผลบังคับใช: : 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

PMCO/INTEE
เบิกจาย
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ขั้นตอนการทํางาน
1. PMCO : ประสานงานเจาหนาที่ฝายการเงินเพื่อดําเนินการ
เบิกจายให INTEE โดยมีการบันทึกขอมูลการเดินเอกสารตาม
ขั้นตอน

เอกสารเขา
1. เอกสารอื่นๆ (ถามี)
เอกสารออก
1. รายงานสรุปผลเทียบกับแผนทีม่ ีผลผลการพิจารณา
อนุมัติใหเบิกจายไดจาก DBIC
2. สัญญา
3. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

7. บันทึกและรายงานที่เกี่ยวของ
7.1 รายละเอียดโครงการที่จะนําเขารวมในแตละกิจกรรม / รูปแบบธุรกิจ / แผนธุรกิจ
7.2 เอกสารแจงลูกคาขอขอมูล / ปฏิเสธ / ขอเลื่อนระยะเวลา / ยุตโิ ครงการ (ถามี)
7.3 รายงานสรุปผลความคิดเห็น COMTEE

