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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

ประวัติการแกไข (Revision  History) 

 

แกไขครั้งท่ี วันท่ีแกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 

0 30 เมษายน 2562 ประกาศใชครั้งแรก CO-034/2562 

 1 14 สิงหาคม 2562 แกไขแผนผังกระบวนการทํางาน ยายทุนวิจยั,  

โครงการระยะยาว  มาดําเนินโครงการบนระบบ

My Project และ รับจางวิจัย,วิเคราะห  ดําเนิน

โครงการบนระบบ My Sales (หนา 6) 
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1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับจางวิจัย พัฒนา ออกแบบ รวมถึงการวิเคราะหและ

แกไขปญหาผลิตภัณฑ ของศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม กับหนวยงานภายนอกและ

ภายในใหเปนไปอยางมีระบบ สอดคลองกับกระบวนการมาตรฐานท่ีเก่ียวกับลูกคา 

1.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานในข้ันตอนการดําเนินงานไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือเปนเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการวิจัย พัฒนา ออกแบบ รวมถึงการวิเคราะหและแกไข

ปญหาผลิตภัณฑในอนาคตอยางตอเนื่อง 

 

2. ขอบขาย 

ครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต  

2.1 การรับความตองการของลูกคา 

2.2 การทบทวนความตองการและ/หรือขอกําหนดอ่ืนๆ  

2.3 การติดตอประสานงานกับลูกคาท้ังทางโทรศัพท อีเมล หรือทางโทรสาร เพ่ือยืนยันความตองการ

ของลูกคา 

2.4 จัดทําสัญญาหรือขอตกลงการทําธุรกิจรวมกัน 

2.5 การจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของรับรูและมีการปรับเอกสารท่ีเก่ียวของแลว 

2.6 การดําเนินงานและวางแผนบริหารโครงการ จนถึงการติดตามและประมวลผลงาน ตามโครงการ/

สัญญา/ขอตกลง ใหแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดโครงการถายทอดเทคโนโลยี หรือ สงมอบงานไปสูลูกคา/

ภาคเอกชน  

2.7 การสอบถามผลของงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 

3. นิยาม 

3.1 DECC หมายถึง  ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

3.2 CAE   หมายถึง  ทีมคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณทางวิศวกรรม  

(Computer-Aided Engineering) 

3.3 IOT    หมายถึง ทีมพัฒนาปญญาประดิษฐสําหรับ IOT (Development of AI for IOT) 

3.4 PDT   หมายถึง ทีมพัฒนาตนแบบเพ่ืออุตสาหกรรม (Product Development)  

3.5 SPT    หมายถึง ทีมพัฒนาการแกไขปญหาอุตสาหกรรม (Solution Provider)   

3.6 PM   หมายถึง Project Manager หรือ ผูจัดการโครงการ 
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3.7 วิศวกร หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ี ศึกษาวิเคราะห คํานวณ ออกแบบ ตรวจสอบแกไขปญหาและ

ควบคุมข้ันตอนการผลิต 

3.8 ลูกคา  หมายถึง บริษัทเอกชน หรือ หนวยงานภายนอกท่ีเปนคูสัญญา ดําเนินโครงการกับ DECC 

3.9 หัวหนาโครงการ หมายถึง นักวิจัย และ/หรือ ผูเชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอก สวทช. 

3.10 ขอเสนอโครงการ /ใบเสนอราคา หมายถึง ขอเสนอท่ีงานพัฒนาธุรกิจ เปนผูเขียนเพ่ือเสนอให 

ลูกคาทราบถึงแนวทางการดําเนินโครงการท้ังหมด 

3.11 รูปแบบความรวมมือ หมายถึง ความรวมมือประเภทการรับจางวิจัยหรือการรวมวิจัย อยางใด

อยางหนึ่ง 

3.12 ฝายกฎหมาย หมายถึง ฝายกฎหมาย สวทช. 

3.13 รางสัญญา หมายถึง รางสัญญารับจางวิจัย หรือ รางสัญญารวมวิจัย 

3.14 สัญญา หมายถึง สัญญารับจางวิจัย หรือ สัญญารวมวิจัย 

3.15 โครงการวิจัย หมายถึง โครงการรับจางวิจัย หรือ โครงการรวมวิจัย 

3.16 ผูมีอํานาจลงนาม หมายถึง ผูอํานวยการ สวทช. หรือ ผูมีภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท 

 

4. เอกสารอางอิง  
 - 
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7 

5 

5. แผนผังกระบวนการทํางาน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดตอลูกคาเพ่ือเก็บขอมูล 
ความตองการเบ้ืองตน 

ประชุมกรองโจทย 
และเลือกทีมทํางาน 

สรุปหัวขอ, 
ขอบเขตการทํางานของโครงการ 

(ราง) ขอเสนอโครงการ 

1 

2 

3 

4 

พัฒนาธุรกิจ 

พัฒนาธุรกิจ,PM 

พัฒนาธุรกิจ,ลูกคา,PM 

พัฒนาธุรกิจ 

พัฒนาธุรกิจ,ลูกคา,PM 

ปรับแก 
(ราง) ขอเสนอโครงการ 

6 
แกไข  พิจารณา(ราง)

ขอเสนอโครงการ 

 

ลูกคา 

ไมแกไข  

ปดการประสานงาน 
โครงการ 

8 

เร่ิมตน 

 

พัฒนาธุรกิจ 

ปฎิเสธ  
พิจารณาขอเสนอ

โครงการ 
 

พัฒนาธุรกิจ,ฝายกฎหมาย ยอมรับ  ส้ินสุด 

จัดทําเอกสาร 
ยืนยันการรับจางวิจัย 

9 

A 

พัฒนาธุรกิจ 
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ปรับแก 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข

โครงการ 

 

ประสานงาน 
การออกใบแจงหน้ี 
และจัดสงใหลูกคา 

 

12 

 

16 

 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

บริหารงานทั่วไป 

จัดสงสัญญาให 
ฝายกฎหมายจัดเก็บ 

(กรณียอมรับแบบทําสัญญา) 

10 

A 

พัฒนาธุรกิจ 

ขึ้นโครงการบน 
My Sales เพ่ือนําขอมูลเขาระบบ 

11 

พัฒนาธุรกิจ พัฒนาธรุกจิ,งานแผนงานและงบประมาณ 

พิจารณาระบบสําหรับบันทกึ
ขอมูลตามประเภทโครงการ 

 

ดําเนินโครงการ 
บนระบบ My Sales 

13 
ดําเนินโครงการบน 
ระบบMy Project 

14 

ดําเนินงานตามแผน 

15 

พัฒนาธรุกจิ,ฝายกฎหมาย,
ประสานงานโครงการ  
 

พัฒนาธรุกจิ, 
ประสานงานโครงการ, 

PM 18 
พิจารณาผลการ 

ดําเนนิงานเบ้ืองตน 
 

พิจารณาผลกระทบ 
ไมตรงตามเง่ือนไข กระทบ 

ตรงตามเง่ือนไข ไมกระทบ 

ประสานงานโครงการ,PM 

ประสานงานโครงการ, 
บริหารงานทั่วไป 

สงมอบงาน / 
ตรวจรับงาน 

 

19 

ส้ินสุด 

20 

รับจางวิจัย, วิเคราะห ทุนวจิัย, โครงการระยะยาว 

ประสานงานโครงการ, PM 

พัฒนาธรุกจิ, 
ประสานงานโครงการ, PM 

พัฒนาธรุกจิ 
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รายละเอียดกระบวนการทํางาน 

 
แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

1. 

 

เอกสารเขา 

-ไมมี 

เอกสารออก 

- รายงานการประชุมหรือขอมูลความ

ตองการเบื้องตนจากลูกคา 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ไดรับการติดตอหรือแสดง

ความตองการเบื้องตน/ความสนใจจากลูกคา ใน

บริการของ DECC ท่ีสามารถชวยธุรกิจของลูกคา 

2. เจาหนาพัฒนาธุร กิจ ศึกษาขอมูลลูกคา เชน  

ลั ก ษ ณ ะ ธุ ร กิ จ  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ / บ ริ ก า ร  กิ จ ก ร ร ม

กระบวนการผลิต/บริการ และการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

3.ติดตอประสานงานกับลูกคา เพ่ือเก็บขอมูลความ

ตองการในรายละเอียด หรือ ขอกําหนดพิเศษอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวกับผลิตภัณฑ/บริการ หรือขอกําหนดตางๆ ท่ี

ไมไดระบุโดยลูกคา แตเปนสิ่งจําเปนสําหรับนําไปใชใน

งานรับจางพัฒนาฯ 

2. 

 

เอกสารเขา 

-รายงานการประชุมหรือขอมูลความ

ตองการเบื้องตนจากลูกคา 

เอกสารออก 

- สรุปการประชุม หรือ บันทึกการประชุม 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ,PM ประชุมภายในเพ่ือกรอง

โจทย และเลือกทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลอง

กับโจทย/ปญหา/ความตองการของลูกคา พรอมท้ัง

สรุปการประชุมหรือจัดทําบันทึกการประชุม เพ่ือ

ความเขาใจท่ีตรงกัน 

 

1  
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แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

3.  

 

เอกสารเขา 

-ขอมูลความตองการเบื้องตนจากลูกคา 

เอกสารออก 

-รายงานการประชุมหรือขอมูลขอบเขต

งานโครงการ 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุกิจประสานงานกับลูกคา  เพ่ือ

เยี่ยมชม บริษัท/โรงงาน และ/หรือหารือ เก็บขอมูล

รายละเอียดเก่ียวกับปญหาหรือความตองการของ

ลูกคาอีกครั้ง  

2.ลูกคา เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ และ PM หารือรวมกัน

เพ่ือสรุปยืนยัน ปญหาและความตองการของลูกคา 

และแจงเปนลายลักษณอักษร ท่ีมีความเห็นชอบ

รวมกัน รวมท้ังกําหนดรายละเอียดขอบเขตการทํางาน

เบื้องตน 

4. 

 

เอกสารเขา 

-รายงานการประชุมหรือขอมูลขอบเขต

งานโครงการ 

เอกสารออก 

-(ราง)ขอเสนอโครงการ หรือ แบบตาม

หนวยงานลูกคา 

ข้ันตอนการทํางาน 

เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ รางขอเสนอโครงการ หรือใช

ตามแบบตามหนวยงานของลูกคา โดยประเมินและ

ระบุคาใชจายท่ัวไป ผลการวิจัยพัฒนา และขอกําหนด

ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ/บริการ ใหครบถวน 

5.     

 
เอกสารเขา 

-(ราง)ขอเสนอโครงการ 

เอกสารออก 

-(ราง)ขอเสนอโครงการ 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนา ท่ีพัฒนาธุรกิจ,PM และลูกคา รวมกัน

พิจารณารางขอเสนอโครงการ ใหสอดคลองกับ

รายละเอียดตางๆ ท่ีตกลงไว รวมท้ังประเมินและ

กําหนดราคาเบื้องตน 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีแกไขขอเสนอโครงการ เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ

ปรับแกขอเสนอโครงการ (ข้ันตอน ท่ี 6) 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 9 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

2.กรณีไมแกไขขอเสนอโครงการ เจาหนาท่ีพัฒนา

ธุรกิจ เสนอลูกคาเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการ ฉบับ

สมบูรณ (ข้ันตอนท่ี 7) 

6. 

 

เอกสารเขา 

-(ราง)ขอเสนอโครงการ 

เอกสารออก 

-(ราง) ขอเสนอโครงการฉบับแกไข 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ปรับแกขอเสนอโครงการ 

ตามผลพิจารณาจาก PM และ ลูกคา 

2.เจาหนาท่ีพัฒนาธุกิจ สงขอเสนอโครงการ ฉบับ

สมบูรณ ใหลูกคาพิจารณา 

7. 

 

เอกสารเขา 

- (ราง) ขอเสนอโครงการ 

เอกสารออก 

- ขอเสนอโครงการท่ีลูกคาเห็นชอบ 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ สงขอเสนอโครงการใหลูกคา

พิจารณา และติดตามผลการพิจารณาจากลูกคา 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีลูกคาปฎิเสธขอเสนอโครงการ ใหปดการ

ประสานงานโครงการ (ข้ันตอนท่ี 8) 

2.กรณีลูกคายอมรับขอเสนอโครงการ ใหดําเนินการ

ตอ (ข้ันตอนท่ี 9) 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 10 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

8. 

 
เอกสารเขา 

-ขอเสนอโครงการท่ีเสนอลูกคา 

เอกสารออก 

-บันทึก / อีเมล แจงการปดโครงการ 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

เม่ือลูกคาปฎิเสธขอเสนอโครงการ เจาหนาท่ีพัฒนา

ธุรกิจ ดําเนินการปดการประสานงานโครงการ (กรณี

ไมเกิดความรวมมือ)  โดยจัดทําบันทึก /หรือสงอีเมล

แจงผูเก่ียวของ  

9. 

 
 

เอกสารเขา 

-ขอเสนอโครงการ 

เอกสารออก 

-สัญญาฉบับท่ีลงนามรวมกัน 2 ฝาย หรือ 

-ใบเสนอราคา และใบสั่งจาง 

 

 

 

 

     

ข้ันตอนการทํางาน 

กรณีทําสัญญา 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ นําขอเสนอโครงการฉบับ

สมบูรณมารางสัญญา โดยเติมรายละเอียดลงในแบบ

มาตรฐานสัญญาของฝายกฎหมายหรือลูกคา 

2.หากมีการแกไขแบบมาตรฐานสัญญาของฝาย

กฎหมายหรือใชแบบมาตรฐานสัญญาของลูกคา ให

เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ สงขอแกไขหรือสัญญาใหฝาย

กฎหมายพิจารณา 

3.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ติดตามรางสัญญาจากฝาย

กฎหมาย 

4. เจาหนา ท่ี พัฒนาธุร กิจ ส งร างสัญญาใหลูกคา

พิจารณาและติดตามผลการพิจารณารางสัญญาจาก

ลูกคา 

5.ผูมีอํานาจลงนามสัญญารวมกัน 2 ฝาย 

กรณีไมทําสัญญา 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ดําเนินการออกใบเสนอ

ราคา/ประสานงานกับบริษัทเพ่ือดําเนินการออกใบสั่ง

จาง 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 11 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

2.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ สงใบเสนอราคาใหลูกคา

พรอมแนบขอเสนอโครงการ เพ่ือใหลูกคาลงนาม

รับทราบตามรายละเอียดในใบเสนอราคา /ดําเนินการ

ติดตามใบสั่งจางจากลูกคา และนําเสนอผูมีอํานาจลง

นามท้ัง 2 ฝาย 

3.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ติดตามใบเสนอราคาท่ีลงนาม

จากลูกคา/ใบสั่งจางท่ีมีผูมีอํานาจลงนามท้ัง 2 ฝาย 

เรียบรอยแลว เพ่ือเก็บเปนหลักฐาน 

10. 

    
เอกสารเขา 

-สัญญาฉบับท่ีลงนามรวมกัน 2 ฝาย 

เอกสารออก 

-บันทึกขอความ 

ข้ันตอนการทํางาน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ดําเนินการจัดสงสัญญาท่ี

ลงนามและประทับตราสําคัญ (หากมี) โดยสมบูรณ

แลว จํานวน 1 ชุด ไปจัดเก็บท่ีฝายกฎหมาย โดยการ

จัดทําบันทึกขอความนําสงและสงผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสถึงฝายกฎหมาย 

11. 

 
เอกสารเขา 

-สัญญา / ใบสั่งซ้ือ 

เอกสารออก 

-Sale order บนระบบ My Sales 

ข้ันตอนการทํางาน 

เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ  นําสัญญา/ใบสั่งซ้ือ  เขาระบบ 

My Sales เพ่ือจัดทํา Sale Order สําหรับการขาย

สินคาและบริการ นั้น 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 12 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

12. 

 
เอกสารเขา 

-สัญญา / ใบสั่งซ้ือ 

เอกสารออก 

- 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

เจาหนาท่ีพัฒนาธุกิจ  พิจารณาประเภทโครงการ 

สําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.ประเภทรับจางวิจัย/รับจางวิเคราะห และอ่ืนๆ ท่ี

นอกเหนือจากขอ 2 บริหารโครงการบนระบบ My 

Sales โดยใชงบประมาณ Cost Center ของทาง

หนวยงาน (ข้ันตอน ท่ี 13) 

2.ประเภททุนวิจัย /โครงการระยะยาว บริหาร

โครงการบนระบบ My Project โดยขออนุมัติ

งบประมาณจากงานแผนงานและงบประมาณ 

(ข้ันตอนท่ี 14) 

13.  

 

เอกสารเขา 

-สัญญา / ใบสั่งซ้ือ 

เอกสารออก 

- ใบเสนอราคา,Sale order ระบบ My 

Sales  

ข้ันตอนการทํางาน 

เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ดําเนินการบริหารโครงการบน 

My Sales โดยจัดทํา ใบเสนอราคา , Sales order   



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 13 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

14. 

 

เอกสารเขา 

-สําเนาสัญญาฉบับท่ีลงนามรวมกัน 2 ฝาย 

/สําเนาใบเสนอราคา/สําเนาใบสั่งจาง 

-สําเนาขอเสนอโครงการ 

เอกสารออก 

-รหัสโครงการ บนระบบ My Project 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนา ท่ีพัฒนาธุรกิจ ดําเนินการลงทะเบียน

โครงการในระบบ My Project 

2.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ สงสําเนาสัญญาฉบับท่ีลงนาม

รวมกัน 2 ฝาย/สําเนาใบเสนอราคา/สําเนาใบสั่งจาง 

และสําเนาขอเสนอโครงการ ใหงานแผนงานและ

งบประมาณ เพ่ือขอดําเนินการดานงบประมาณ 

3.งานแผนงานและงบประมาณ พิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ 

15. 

 

เอกสารเขา 

-สําเนาสัญญาฉบับท่ีลงนามรวมกัน 2 ฝาย 

/สําเนาใบเสนอราคา/สําเนาใบสั่งจาง 

เอกสารออก 

-แผนการดําเนินงาน 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ แจงใหผูเก่ียวของทราบการ

เริ่มตนโครงการ 

2.  PM ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน โดย

เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ ติดตามความคืบหนา

โครงการ โดยอาจมีการประชุมหารือรวมกันของ

ทีมงานดวยกันเอง หรือหารือกับลูกคา 

3.การสงมอบงานท่ีคืบหนาในแตละชวงเวลาตาม

สัญญา จะสงมอบผลงานตามชวงเวลาหรือรายงาน

ความกาวหนาใหลูกคาตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน

โครงการ 

 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 14 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

16. 

 
เอกสารเขา 

-สําเนาสัญญาฉบับท่ีลงนามรวมกัน 2 ฝาย 

/สําเนาใบเสนอราคา/สําเนาใบสั่งจาง 

เอกสารออก 

-บันทึกผลการพิจารณาการดําเนินงาน

เบื้องตน หรือ อีเมลแจงผลพิจารณา 

ข้ันตอนการทํางาน 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีไมตรงตามเง่ือนไขในสัญญา ใหบันทึกผลการ

พิจารณาไมตรงตามเง่ือนไข พรอมท้ังใหพิจารณา

ผลกระทบท่ีจะไดรับตอไป (ข้ันตอนท่ี 17) 

2.กรณีตรงตามเง่ือนไขในสัญญา ใหดําเนินการสงมอบ

งาน / ตรวจรับงาน (ข้ันตอนท่ี 18) 

 

17. 

 
เอกสารเขา 

-สําเนาสัญญาฉบับท่ีลงนามรวมกัน 2 ฝาย 

/สําเนาใบเสนอราคา/สําเนาใบสั่งจาง 

เอกสารออก 

-รายงานการประชุม หรือบันทึกรายการ

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีท่ีมีผลกระทบตอสาระสําคัญในสัญญา ให

ดําเนินการประสานงานกับฝายกฎหมาย เพ่ือจัดทํา

สัญญาแก ไขเ พ่ิมเติม  และจัดทําบันทึกรายการ

เปลี่ยนแปลงพรอมท้ังแจงตอลูกคาภายใน 15 วัน 

2.กรณีไมมีผลกระทบตอสาระสําคัญในสัญญา ให

ดําเนินงานสงมอบงาน / ตรวจรับงาน (ข้ันตอนท่ี 19) 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 15 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

18. 

 

เอกสารเขา 

--สําเนาสัญญาฉบับท่ีลงนามรวมกัน 2 ฝาย 

/สําเนาใบเสนอราคา/สําเนาใบสั่งจาง 

--รายงานการประชุม หรือบันทึกรายการ

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

เอกสารออก 

-สัญญา/ใบเสนอราคา/ใบสั่งจาง ท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  

ข้ันตอนการทํางาน 

เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ,เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ  

ติดตอประสานงานกับฝายกฎหมาย เพ่ือดําเนินการ

ปรับแกไขสัญญาตามรายงานการประชุมหรือ บันทึก

รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

 

19.  

 

เอกสารเขา 

-รายงานฉบับสมบูรณ 

เอกสารออก 

- หนังสือสงมอบงาน 

- รายงานการตรวจรับ 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ นัดหมายทีมทํางานและลูกคา 

เพ่ือประชุมปดโครงการ 

2.PM นําเสนอผลงาน/รายงาน ใหตรงกับสัญญา /

ขอตกลงกับลูกคา(รวมท้ังรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ลาสุด) 

3.เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ จัดสงรายงานฉบับ

สมบูรณ (Final Report) และอ่ืนๆ ใหกับลูกคาและผูท่ี

เก่ียวของ และติดตามผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย

จากลูกคา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปดโครงการ 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-DECC-01 

หนาท่ี   : 16 ของ 16 

แกไขครั้งท่ี                     : 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช             :  14 สิงหาคม 2562 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารโครงการรับจางวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

20.  

 
เอกสารเขา 

-หนังสือสงมอบงาน  

- รายงานการตรวจรับ 

เอกสารออก 

-ใบแจงหนี ้

 

ข้ันตอนการทํางาน 

1.เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ ประสานงานกับ

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เพ่ือดําเนินการออกใบแจง

หนี้ตามท่ีระบุในสัญญา/ใบเสนอราคา/ใบสั่งจาง 

2.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป จัดสงใบแจงหนี้ใหกับ

ลูกคา เพ่ือทําการวางบิล 

 
6. บันทึก รายงาน ท่ีเกี่ยวของ 

6.1 ขอเสนอราคาโครงการ / ใบเสนอราคา / หรือแบบตามท่ีผูใหทุนกําหนด 
6.2 สําเนาสัญญา/สําเนาใบเสนอราคา/สําเนาใบสั่งจาง 
6.3 ขอมูลโครงการบนระบบ MyProject 
6.4 จดหมายแจงเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม เง่ือนไขในการดําเนินงาน (ถามี) 
6.5 รายงานฉบับสมบูรณ 
6.6 เอกสารสงมอบ/ตรวจรับ 
6.7 ใบแจงหนี ้
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