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บทท่ี 0 : ประวัติการแกไข 
ประวัติการแกไข (Revision  History) 

  แกไข 

ครั้งท่ี 
วันท่ี รายละเอียดการแกไข DAR  No. 

0 1 ธ.ค. 59 ประกาศใชคร้ังแรก CO-103/2559 
1 21 มิ.ย. 60 ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน หนา 13 และ 14 CO-054/2560 
2 18 มิ.ย. 61 ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด CO-059/2561 
3 28 ก.พ. 63 ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด CO-004/2563 
4 21 ม.ค. 64 เพ่ิม 3 งาน ภายใตฝายบริหารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตร

ประเทศไทย ดังน้ี งานขายและการตลาดสถานท่ีจดักิจกรรม 
งานบริหารกิจกรรมและการใหบรกิาร และงานสนับสนุนการ
บริหารและจดัการธุรกิจ ตามประกาศ สวทช. ซึ่งประกาศ
ปรับปรุงโครงสรางองคกรฯ  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2564 เปนตนไป  
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1. วัตถุประสงค 
เพื่อใหการปฏิบัติงานการใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ศูนยประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่สอดคลองกับภารกิจที่ไดรับการมอบหมายจากสาํนกังานฯ  

 
2.  ขอบขาย 

ใหบริการหองฝกอบรม หองสัมมนา พืน้ที่แสดงนิทรรศการ และการใหบริการจัดเลี้ยง ทั้งหนวยงานภายใน 
สวทช. และหนวยงานภายนอก  รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 

3. นิยาม 
3.1 สวทช.    หมายถึง  สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
3.2 ผอ.TCC    หมายถึง  ผูอํานวยการฝายบริหารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
3.3 TCC    หมายถึง  ฝายบริหารศูนยประชมุอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
3.4 SMV    หมายถึง  งานขายและการตลาดสถานทีจ่ัดกิจกรรม 
3.5 ESM             หมายถึง  งานบริหารกิจกรรมและการใหบริการ 
3.6 ABS    หมายถึง  งานสนบัสนุนการบริหารและจัดการธุรกิจ 
3.7 Setup    หมายถึง  พนักงานจัดเตรียมสถานที ่
3.8 Co Banquet   หมายถึง  ผูรับผิดชอบดานอาหารและเคร่ืองดื่ม 
3.9 FMD    หมายถึง  ฝายอาคารสถานที ่สก. 
3.10 ACF    หมายถึง  ฝายการเงนิและบัญช ี
3.11 PRO    หมายถึง  ฝายพสัด ุ
3.12 CUST    หมายถึง  ผูใชบริการศูนยประชมุอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
3.13 Internal    หมายถึง  ลูกคาหนวยงานภายใน สวทช. 
3.14 External    หมายถึง  ลูกคาหนวยงานภายนอก สวทช. 
3.15 Event Function หมายถึง  เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดงานของลูกคา 
3.16 Event Service  หมายถึง  เอกสารใบสรุปคาใชบริการ 
3.17 LAW    หมายถึง  ฝายกฎหมาย 
3.18 ระบบ PABI2    หมายถึง  ระบบ Process Advance towards Better Integration  
3.19 ระบบ myCC    หมายถึง ระบบบริหารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
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4. เอกสารอางอิง  
4.1 คําสั่ง สวทช. เร่ือง  มอบอํานาจการปฏิบัติการแทน ผพว. ในการลงนามในใบเสนอราคา  ใบสั่งซื้อ / สั่งจาง 
และใบแจงหนี้ตอบุคคลภายนอก (กรณีรายไดเขา สวทช.)  ฉบับประกาศใช ณ ปจจบุัน 
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5.  แผนผังกระบวนการทํางาน 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMV 

SMV 

ตรวจสอบการใหบริการพ้ืนฐาน 
ตามความตองการของลูกคาเบื้องตน 

4 

เริ่มตน 

SMV 

ตรวจสอบความพรอมของ
หอง (วางและเหมาะสม) 

 2 

NO 

ผูมีอํานาจพิจารณา
ยืนยันการจัดงาน 

 

 6 

YES 

สงตองานให ESM และยืนยัน 
ในระบบ myCC 

7 

ออกใบเสนอราคา 5 

ลูกคาติดตอขอใชบริการ 1 

เก็บขอมูลในระบบ 3 

SMV 

CUST 

A 

NO 

SMV 

SMV 

YES 

สิ้นสุด 
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ขอรายละเอียดการจดังาน 
จาก CUST 

8 

ออก Event Function 9 

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
ตาม Event Function 

10 

ดูแลการจดังานพรอมแกไข 
ปญหาหนางาน 

11
3 

ออกใบ Event Service และ 
สงแบบสอบถามให CUST ประเมิน 

12 

สงเอกสารทั้งหมดให ABS 13 

A 

ESM 

ESM 

B 

ESM 

ESM 

ESM 

ESM 
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สิ้นสุด 

ติดตามยอดชาํระที่
ใกลครบกําหนด 

 26 

ไมไดชําระ 

ชําระเงิน 

External 

หนี้คางชําระเกิน 7 วัน 
ออกจดหมายติดตามหนี้ คร้ังท่ี 1 

27 

หนี้คางชําระเกิน 15 วัน 
ออกจดหมายติดตามหนี้ คร้ังท่ี 2 

 

28 

สงให LAW ดําเนินการตาม 
กระบวนการทางกฎหมาย 

29 

ชําระเงิน 

แยกประเภท CUST 
 14 Internal 

CUST  
ชําระเงิน 

วางบิลตามเงื่อนไข  
CUST 

25 

ไมไดชําระ 

ชําระเงิน 

ABS 

ABS 

ABS 

ACF 

ACF 

ACF 

 
ออกใบแจงหน้ี 

 21 

Credit 

ไมไดชําระ 

Reject 

B 

บันทึก Internal charge ในระบบ
myCC และ Send to PABI22 

15 

ABS 

ABS Approved 

CUST  

 
 16  

เจาของแหลงเงินพิจารณา
รายการในระบบ PABI2  

 

กดปุม Accept รายได 
แลวเลือกหมวดรายไดใน PABI2 

 

17 

19 

ABS 

 
 18 

 
แจง ESM ตรวจสอบ

รายการ 

 
ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
ดําเนินการใหม 

ตั้งแตขั้นตอนที่ 5 

20 

ดําเนินการใหม 
ตั้งแตขั้นตอนที่ 15 

19 

SMV 

ABS 

สิ้นสุด 

ออกใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษี 

22 

นําเช็ค/เงินสด 
เขาธนาคาร 

23 

ABS 

ABS 

ABS 

นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษี สงให ACF 

24 

สิ้นสุด 
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6.  รายละเอียดกระบวนการทํางาน 

ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
1. 
 
 
 
เอกสารเขา 
  - 
 
เอกสารออก 
  - 

ข้ันตอนการทํางาน 
ลูกคาตดิตอขอใชบริการ 
1) สอบถามประเภท ลูกคาหนวยงานภายในสวทช. , ผูเชา, 
ราชการ หรือบริษัทเอกชน 
2) บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผูท่ีมาติดตอ อาทิ ช่ือ – 
นามสกุล , เบอรตดิตอ และ e-mail เปนตน 
3) สอบถามวันท่ีท่ีลูกคาตองการใชบริการ รวมถึง
รายละเอียดเพ่ิมเติม อาทิ จํานวนผูเขารวม , รูปแบบงาน 
เพ่ือตรวจสอบหองประชุมวาวาง และสามารถใหบริการได
หรือไมตอไป 
 
 

2.      
 
 
 
 
เอกสารเขา 
  - 
เอกสารออก 
  - 

ข้ันตอนการทํางาน 
ตรวจสอบความพรอมของหองประชุม (วางและเหมาะสม) 
จากรายละเอียดเบ้ืองตน ทาง SMV ตองตรวจเช็คหอง
ประชุมวาวาง และมีขนาดท่ีเหมาะสมกับการจัดงานของ
ลูกคาหรือไม ผานระบบจองหองประชุม 
 
 
 

SMV 

ลูกคาติดตอขอใชบริการ 1 

ตรวจสอบความพรอมของ
หอง (วางและเหมาะสม) 

 2 
SMV 
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ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
3.    
 
 
 
 
เอกสารเขา 
  - 
เอกสารออก 
  - 

ข้ันตอนการทํางาน 
กรณีหองประชุมไมวาง / ไมสามารถใหบริการได 
- SMV เก็บขอมูลรายละเอียด และสาเหตุท่ีไมสามารถ
ใหบริการแกลูกคาดังกลาวได 
- จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาเขาฐานขอมูลลูกคา (Data 
Base) และเพ่ือสงรายละเอียดในการประชาสัมพันธบริการ
ของ TCC รวมถึงทําการตลาดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 4.                                              

                                             

 
 
 
 
เอกสารเขา 
  - 
 
เอกสารออก 
  - 
 
 

ข้ันตอนการทํางาน 
สอบถามรายละเอียดความตองการของลูกคาเบ้ืองตน 
- หลังจากท่ี SMV ทําการแจงกลับไปยังลูกคาวาหองประชุม
วาง และสามารถใหบริการไดน้ัน SMV ตองสอบถามลูกคา
เพ่ือเก็บรายละเอียดความตองการของลูกคาเบ้ืองตน อาทิ 
ลูกคาตองการบริการเฉพาะเชาพ้ืนท่ีหองประชุม หรือ 
ตองการบริการจัดเลี้ยงดวย , ตองการท่ีพักสําหรบัผูเขารวม
หรือวิทยากรหรือไม , มีความตองการอ่ืน ๆ รวมถึงอุปกรณ
ท่ีนอกเหนือจากมาตรฐานท่ีทาง TCC จัดเตรียมไวใหหรือไม 
เปนตน 
 
กรณีท่ีลูกคามีความตองการบริการท่ีนอกเหนือจากแพ็คเก็จ
มาตรฐาน (อัตราคาบริการท่ีไดรับการอนุมัติ / Price List) 
- SMV ประสานงานไปยัง ABS เพ่ือใหสอบถามราคาไปยัง 
Supplier กอน หลังจากน้ันทาง SMV จึงออกใบเสนอราคา
ใหแกลูกคา ตามข้ันตอนท่ี 5 
 

เก็บขอมูลในระบบ 3 

SMV 

SMV 

ตรวจสอบการใหบริการพ้ืนฐาน 
ตามความตองการของลูกคาเบื้องตน 

4 
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ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
5.    
 
 
 
เอกสารเขา 
- 
เอกสารออก 

• ใบเสนอราคา (F-CO-TCC-01)   

ข้ันตอนการทํางาน 
กรณีท่ีเปนไปตามแพ็คเกจมาตรฐาน 

- SMV เขาระบบจองหองประชุม เพ่ือออกใบเสนอ
ราคา 
 (F-CO-TCC-01)  และนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัตติามวงเงิน 
และระยะเวลาการชําระเงิน  และสงใหลูกคาพิจารณาตอไป 
พรอมท้ังแจงรายละเอียดเบ้ืองตนในการใชบริการ และการ
ชําระเงิน  

 

กรณีท่ีไมเปนไปตามแพ็คเกจมาตรฐาน 
- SMV คํานวณตนทุนในการใหบริการตามความ

ตองการของลูกคา  เพ่ือสงใหผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
อนุมัติ กอนท่ีจะจัดทําใบเสนอราคาใหลูกคา 
 

โดยท้ังสองกรณี เมื่อ SMV ออกใบเสนอราคาเรยีบรอยแลว 
จะสงใบเสนอราคาพรอมท้ังรายการอาหารใหแกลูกคา  โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
หนวยงานภายใน สวทช. 

- สงใบเสนอราคาใหลูกคาพิจารณา พรอมท้ังแจง
เอกสารเพ่ิมเติมท่ีทางลูกคาจะตองสงสําเนาใหแกทาง TCC 
เพ่ิมเติมในกรณีท่ียืนยันมาจัดงาน อาทิ วาระการประชุม, 
กําหนดการ หรือ เอกสารอนุมัติการจัดงาน พรอมรายช่ือ
ผูเขารวม เปนตน 

หนวยงานภายนอก สวทช. 
- สงใบเสนอราคาใหลูกคาพิจารณา พรอมท้ังแจง

เง่ือนไขการชําระเงิน ท้ังน้ีถาเปนกรณีลูกคาใหมจะตองมี
การชําระเงินมัดจํา 50% กอนการจัดงาน  และเรียกเก็บ
สวนท่ีเหลือ ณ วันงาน  หากไมสามารถเรียกเก็บเงินมัดจํา
ได หรือไมสามารถชําระ ณ วันงานได ใหนําเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติเปนรายกรณีไป 

 
 
 

 

SMV 

ออกใบเสนอราคา 5 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      

และพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ                     

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 11 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
6. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบเสนอราคา (F-CO-TCC-01)   
เอกสารออก 
 -   

ข้ันตอนการทํางาน 
ติดตามและสอบถามไปยังลูกคาวาใบเสนอราคาดังกลาวมี
ความคืบหนาอยางไร ติดประเด็นใดหรือไม 
กรณลีูกคาไมยืนยันการจัดงาน 
SMV สอบถามถึงสาเหตุ พรอมท้ังบันทึกสาเหตดุังกลาวลง
ในระบบmyCC พรอมท้ังยกเลิกใบเสนอราคาดังกลาวใน
ระบบmyCC ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 
 
กรณีท่ีลูกคายืนยันจัดงาน 
หนวยงานภายใน สวทช. 
SMV ติดตามการยืนยันการจัดงาน พรอมท้ังใหลูกคา
ตรวจสอบรหสัหนวยงาน (section) หรือ รหสัโครงการ 
(project) โดยพิจารณาดังน้ี   
- กรณีใชหองประชุมอยางเดยีว ลกูคาสามารถยืนยันกลับมา
ทาง e-mail หรือ ลงนามยืนยันการจัดงานในใบเสนอราคา 
- กรณีมีการใชบริการอ่ืนๆนอกเหนือจากหองประชุม ให
ลูกคาลงนามยืนยันการใชบริการในใบเสนอราคา 
 
หนวยงานภายนอก สวทช. 
SMV ติดตามเอกสารลงนามยืนยนัในใบเสนอราคา พรอมท้ัง
ใหลูกคาระบุท่ีอยูในการออกใบกํากับภาษี และ
ใบเสร็จรับเงิน แตถาในกรณีท่ีลูกคาดังกลาวเปนลูกคาราย
ใหมท่ีพ่ึงมาใชบริการท่ี TCC น้ัน SMV จะตองประสานงาน
ไปยังลูกคาเพ่ือของเอกสารเพ่ิมเตมิ ซึ่งประกอบดวย หนังสือ
รับรองบริษัท และ ภพ.20 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 7 
 
 
 
 
 
 

ผูมีอํานาจพิจารณา
ยืนยันการจัดงาน 

 6 
CUST 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 12 ของ 24 
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ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
7. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

•   ใบเสนอราคา (F-CO-TCC-01)   
 

เอกสารออก 

• ใบเสนอราคา (F-CO-TCC-01)   

• เอกสารหรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากลูกคา
ระหวางการพิจารณาใบเสนอราคา 

 
 
    

 

ข้ันตอนการทํางาน 
SMV สงตองานให ESM พรอมท้ังยืนยันการจดังานในระบบ 
myCC 
1) SMV รวบรวมเอกสารเพ่ือสงตองานให ESM ท้ังใบเสนอ
ราคาท่ีมีการลงนามยืนยันการจดังานจากลูกคา หรือเอกสาร
ท่ีแสดงการยืนยันการจดังาน, เอกสารการเบิกจายเพ่ิมเติม 
พรอมท้ังรายละเอียดการจดังานเบ้ืองตนท่ี SMV ไดรับมา
จากทางลูกคาแลว 
2) SMV เขาไปยืนยันในระบบจองหองประชุม โดยเขาระบบ 
myCC เพ่ือตรวจสอบและบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมในระบบ 
myCC โดยมีแนวทางการปฎิบัติดงัน้ี 
กรณีหนวยงานภายใน สวทช. : SMV ตรวจสอบรหสั
หนวยงาน  (section) หรือ รหัสโครงการ (project) กอนจะ
ยืนยันในระบบ myCC  
กรณีหนวยงานภายนอก สวทช. : SMV ตรวจสอบเลขท่ี
ประจําตัวผูเสียภาษีอากร พรอมท้ังท่ีอยูในการออกใบเสร็จ 
กอนจะยืนยันในระบบ myCC  
 
กรณีท่ีลูกคามีความตองการบริการท่ีนอกเหนือจาก
มาตรฐาน 
- ABS ดําเนินการเชา /ซื้อ อุปกรณจัดงานเพ่ิมเตมิ ตามใบ
เสนอราคา และประสานกับ Suppliers และ PRO 
 
 

 

สงตองานให ESM ยืนยัน 
ในระบบMyCC 
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SMV 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 13 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
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ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
8.                                              
            

                                  
 
เอกสารเขา 

• ใบเสนอราคา (F-CO-TCC-01)   

• เอกสารหรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากลูกคา
ระหวางการพิจารณาใบเสนอราคา 

เอกสารออก 
- 
 

ข้ันตอนการทํางาน 
1) สงอีเมล หรือโทรศัพท (กรณีเรงดวน) สอบถาม

รายละเอียดการจดังานจากลูกคาเพ่ิมเติม โดยเก็บ
รายละเอียดเบ้ืองตนจากใบเสนอราคา ไดแก 

•  ช่ืองาน  วันเวลา สถานท่ี เพ่ือจัดทําปายงาน  

•  จํานวนผูเขารวมงาน 

•  รูปแบบการจดัหอง 

•  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

•  กําหนดการงาน  การพักรับประทานอาหารวาง    
/ อาหารกลางวัน 

•  เมนูอาหารวาง / อาหารกลางวัน / จํานวนโตะ VIP 

•  ปายช่ือวิทยากร 

•  การสํารองท่ีจอดรถ  

•  อ่ืนๆ ถามี (Backdrop / ปายบอกทางนอก อวท.) 

• ติดตามใบขอนุมัติจัดงาน และรายช่ือผูอบรม กรณี
หนวยงานภายในสวทช.  

9. 
 
 
 
เอกสารเขา 
- 
เอกสารออก 

• ใบ Event Function  (F-CO-TCC-02) 
 

 
ข้ันตอนการทํางาน 
1) จัดทํา Event Function  (F-CO-TCC-02) ในระบบ 

my CC และบันทึกเปนไฟล .pdf  ไวท่ี sharedrive 
TCC 

2)  พิมพเอกสาร  6 ชุด ให Setup,  แมบาน, รปภ., ABS , 
ESM และรวมชุดไวบนบอรดประจําวัน 

3)  สงอีเมลใหชางอาคาร , ฝายโสตฯ และ TCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอรายละเอียดการจดังาน 
จาก CUST 
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ESM 

ออก Event Function 9 

ESM 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 14 ของ 24 
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ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
10.  
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบรับมอบพ้ืนท่ีช่ัวคราว (ถามี) 
เอกสารออก 

• ใบสั่งอาหาร (F-CO-TCC-04) 

• ปายตางๆ (ถามี) 

• ใบรับมอบพ้ืนท่ีช่ัวคราว (ถามี) 
 

ข้ันตอนการทํางาน 
1) Co Banquet  

• สั่งอาหารตาม  Event Function 
2) การจัดทําปายตางๆ 

• ขนาด  A3 (แนวตั้ง) จํานวน 4 ชุด สําหรับติดใน
ลิฟต 3 ตัว / บอรด Event Today ช้ัน P1  

• ขนาด A3  (แนวนอน) หนาหองประชุม 

• ปายอ่ืนๆ ตามท่ีลูกคาแจง (ถามี) เชน 

• ปายช่ือวิทยากร กระดาษ Legal พรอมปาย
สามเหลี่ยมอะครลิิกตั้งโตะ 

• ปายบอกทางดานนอก อวท. ขนาด A3 จํานวน 
10 ปาย ติดดานนอกอวท. และดานใน อวท. โดยตอง
ทําหนังสือขออนุญาต มธ. กอน (กรณีเสนทางเชียงราก
1) และจองรถกระบะสํานักงานฯ นําไปติดตามจุดตางๆ 
ประต ูAIT 

• ปายจุดลงทะเบียน จุดรับประทานอาหาร
กลางวัน ขนาด A3 

3) จัดเตรียมสถานท่ีรูปแบบการจัด โตะ เกาอ้ี พรอม
กระดาษ ดินสอ นํ้าดื่ม โตะลงทะเบียน โตะวิทยากร 
กระดาน FlipChart ตามท่ีลูกคาแจง โดยดูรายละเอียด
ไดจาก Event Function  กอนวันงานลวงหนาอยาง
นอย 1 วัน 

4) จัดเตรียมโตะสําหรับจุดวางอาหารวาง และอาหาร
กลางวัน ตาม Event Function 
 
กรณีงาน Exhibition (Grandhall) 

- ESM และ ลูกคาตรวจพ้ืนท่ีกอนการจัดงาน โดยลงนาม
ในใบรับมอบพ้ืนท่ีช่ัวคราว เพ่ือตรวจสอบความเสียหาย
หลังเลิกงาน 

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
ตาม Event Function 
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ESM 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
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ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
11. 
 
 
 
เอกสารเขา 

- 
เอกสารออก 

- 

ข้ันตอนการทํางาน 
1) กอนลูกคามาถึง ตรวจสอบความพรอมของสถานท่ี 

อุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ ใหเปนไปตามท่ีลูกคาแจง 
2) จัดพนักงาน Outsource ดูแลหนางานเพ่ือดูแลลูกคา 

และแจงปญหาหนางาน 
3) ตรวจสอบจํานวนผูเขารวมอบรมใหตรงกับท่ีจองไว 
4) ตรวจสอบรายการอาหารและคณุภาพ ใหเปนไปตามท่ี

ลูกคาแจงไว และเหมาะสม 
5) ดูแลการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหนางานตางๆ เพ่ือให

การจัดงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
6) กรณีมีการขอใชบริการท่ีนอกเหนือจากใบเสนอราคา 

หากมีคาใชจายเพ่ิมเติมตองแจงลกูคากอน และแจง 
SMV ทราบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเปนรายกรณี
ไป 

7) ใหบริการ e-Stamp บัตรจอดรถ ณ จุดลงทะเบียน 
 

12. 
 
 
 
 

 
เอกสารเขา 

• ใบรับมอบพ้ืนท่ีช่ัวคราว (ถามี) 
เอกสารออก 

• ใบ Event Service  (F-CO-TCC-03) 

• แบบสอบถามผูจัดงาน  (F-CO-TCC-05) 

•   ใบรับมอบพ้ืนท่ีช่ัวคราว (ถามี) 
 

 
 
 

 
ข้ันตอนการทํางาน 
1) ออกใบสรุปคาใชจาย (Event Service) หนางานจริง 

ประสานงานลูกคา และแจง ABS ในวิธีการชําระเงิน
ของลูกคา เชน เงินสด บัตรเครดิต วางบิล เปนตน 

2) ใหลูกคาลงนามในใบสรุปคาใชจาย Event Service 
พรอมรับชําระเงินสด หรือบัตรเครดิต  มาใหทาง ABS 
ออกใบแจงหน้ี และใบเสรจ็ (ถาเปนลูกคาภายในปริ้นท 
2 ฉบับสําหรับใหลูกคาเก็บไวเปนหลักฐานดวย) 

3) ใหลูกคาประเมินผลการจัดงาน ลกูคาภายนอกใหกรอก
แบบประเมินผลผูจดังานและบันทึกในระบบ ECS  
ลูกคาภายในสงแบบสอบถามจากระบบ ICS 
กรณีงาน Exhibition (Grandhall) 
- ESM และ ลูกคาตรวจพ้ืนท่ีหลังการจัดงาน โดยลง

นามในใบรับมอบพ้ืนท่ีช่ัวคราว เพ่ือตรวจสอบ
ความเสยีหายหลังเลิกงาน 

- หากมีความเสียหายใหฝายอาคารฯ ประเมินความ
เสียหายและแจงลูกคาอาจชําระเปนเงินหรือ
ซอมแซมใหแทน 

 
 
 

ดูแลการจัดงานพรอมแกไข 
ปญหาหนางาน 

11 

ESM 

ออกใบสรุปคาใชจายและ 
สงแบบประเมินให CUST ประเมิน 

12 

ESM 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      

และพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ                     

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 16 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
13. 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบเสนอราคา  (F-CO-TCC-01) 

• ใบ Event Function  (F-CO-TCC-02) 

• ใบ Event Service  (F-CO-TCC-03) 

• อ่ืนๆ (ถาม)ี เชน หนังสือขออนุมัติจัดงาน 
กําหนดการ รายช่ือผูเขารวมงาน 

 
เอกสารออก 

• ใบเสนอราคา  (F-CO-TCC-01) 

• ใบ Event Function  (F-CO-TCC-02) 

• ใบ Event Service  (F-CO-TCC-03) 

• อ่ืนๆ (ถามี) เชนหนังสือขออนุมัติจดังาน รายช่ือ 
ผูเขารวมงาน 

ข้ันตอนการทํางาน 
1) รวบรวมเอกสารท้ังหมดให ABS เพ่ือดําเนินงานตอไป 
2) หากเปนลูกคาภายใน สวทช. ตองติดตามขอเอกสาร

หนังสืออนุมัติจัดงาน / กําหนดการ พรอมรายช่ือ
ผูเขารวมงาน ตามจํานวนท่ีสั่งอาหาร เพ่ือทาง ABS ได
ดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 

14. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบเสนอราคา  (F-CO-TCC-01) 

• ใบ Event Function  (F-CO-TCC-02) 

• ใบ Event Service  (F-CO-TCC-03) 

• อ่ืนๆ (ถามี) เชนหนังสือขออนุมัติจัดงาน รายช่ือ
ผูเขารวมงาน 

เอกสารออก 
      - 

 
ข้ันตอนการทํางาน 
ABS แยกประเภทลูกคา 

• หนวยงานภายใน สวทช. (Internal) ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ี 15 

• หนวยงานภายนอก (External) หมายถึง ภาคเอกชน, 
หนวยงานราชการ, บุคคลธรรมดา ฯลฯ ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ี 21 

 

สงเอกสารทั้งหมดให ABS 13 

ESM 

External 

แยกประเภท CUST 
 14 

Internal 
ABS 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      

และพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ                     

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 17 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน            รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
15. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• Event Service 
 
เอกสารออก 

• ใบ Internal Charge  (Invoice) 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 
 
 

เอกสารเขา 

• Event Service 
เอกสารออก 

• ใบ Internal Charge  (Invoice) 
 

17. 
 
 
 
 

เอกสารเขา 

• Event Service 
เอกสารออก 

• ใบ Internal Charge  (Invoice) 

ข้ันตอนการทํางาน 
ABS บันทึกรายได Internal Charge ในระบบmyCC และ 
Send to PABI2 โดยดําเนินการตามข้ันตอนการออกใบแจง
หน้ีตามคูมือระบบmyCC 
1) เลือกเอกสาร Sale Order (Event Service) ท่ีตองการ

บันทึกรายไดเขา Section ของฝายบริหารศูนยประชุม
(แยกประเภทรายได และคาใชจายใหถูกตองตาม
หมวด)และตรวจสอบรหัสหนวยงาน (section) หรือ
รหัสโครงการ (project) ของผูใชบริการเพ่ือบันทึก
รายได ในระบบmyCC 

2) ตรวจสอบคาบริการใหถูกตอง 
3) ระบุวิธีชําระเงิน ในชอง Payment Method เปน 

Internal Charge 
4) Send to PABI2 (ระบบสรางเลข EX อัตโนมัติ)  

 
ข้ันตอนการทํางาน 
ผูมีอํานาจอนุมตัิตามวงเงินของแหลงเงินน้ันๆ  พิจารณา
รายการ Internal Charge  

• กรณลีูกคาอนุมัติ  Work flow จะเขา Inbox ใน 
Internal Charge PABI2 จากน้ัน ABS กดยืนยันการ
รับรูรายได (Accept) ในข้ันตอนท่ี 17 

• กรณลีูกคาไมอนุมัติ ดาํเนินการตามข้ันตอน 18 
 
 
 

 
ข้ันตอนการทํางาน 
ABS เขา PABI2 Inbox เพ่ือเลือกรายการท่ีตองการ 
Accept รายได และPrint ใบแจงหน้ี (ใบ Invoice) และ
เอกสารการรับชําระเงิน แนบเอกสารท้ังหมดของงาน ตั้งแต
ใบเสนอราคา, ใบ Event Function, ใบ Sale Order ไว
เปนชุดเดียวกันเก็บในแฟมรายได Internal และแยก
เอกสารเปนรายเดือน  

บันทึก Internal Charge ในระบบ 
myCC และ Send to PABI2 

   

15 

ABS Internal 

CUST  

 
 16  

เจาของแหลงเงินพิจารณา
รายการในระบบ PABI2  

 

ABS Approved 

กดปุม Accept รายได 
แลวเลือกหมวดรายไดใน PABI2 

 

17 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 18 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

 
ข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 

18. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• Event Service 
เอกสารออก 

• ใบ Internal Charge  (Invoice) 
 
19. 
 
 
 
เอกสารเขา 

• Event Service 
เอกสารออก 

• ใบ Internal Charge  (Invoice) 
 
20. 
 
 
 
เอกสารเขา 

• Event Service 
เอกสารออก 

• ใบ Internal Charge  (Invoice) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการทํางาน 
ABS แจง ESM เพ่ือใหตรวจสอบขอมูลลูกคา ถึงสาเหตุใน
การ Reject เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการทํางาน 
ESM ตรวจสอบเอกสาร หากถูกตองแลว ABS ตองยกเลิก
การบันทึกรายไดฉบับเดิม เพ่ือจดัทําฉบับใหม ตั้งแตข้ันตอน
ท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการทํางาน 
ESM ตรวจสอบเอกสารหากไมถูกตอง ABS ยกเลิกใบเสร็จ/
ใบแจงหน้ี และดําเนินใหมท้ังกระบวนการ (ตั้งแตออกใบ
เสนอราคา) ตั้งแตข้ันตอนท่ี 5 
 

ABS 

 
 18 

 
แจง ESM ตรวจสอบ

รายการ 

 

ถูกตอง 

ดําเนินการใหม 
ตั้งแตขั้นตอนที่ 15 

19 

ไมถูกตอง 
ดําเนินการใหม 

ตั้งแตขั้นตอนที่ 5 

20 

ABS 

SMV 

Reject 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 19 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
21. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบเสนอราคา  (F-CO-TCC-01) 

• ใบ Event Function  (F-CO-TCC-02) 

• ใบ Event Service  (F-CO-TCC-03) 

• อ่ืนๆ (ถามี) เชนหนังสือขออนุมัติจัดงาน รายช่ือ
ผูเขารวมงาน 

• ใบโอนเงิน (ถามี) 

• เอกสารยืนยันนิติบุคคล (ถามี) เชน ภพ. 20 , 
หนังสือรับรองบริษัท 

เอกสารออก 

• ใบแจงหน้ี (Invoice) 

ข้ันตอนการทํางาน 
ABS ออกใบแจงหน้ี  โดยดําเนินการตามข้ันตอนการออกใบ
แจงหน้ีในคูมือระบบจองหอง  
1) เลือกเอกสาร Sale Order (Event Service) ในระบบ 
myCCเพ่ือออกใบแจงหน้ี โดยระบุเง่ือนไข Credit Term 
(ระยะเวลาชําระเงิน) และ Credit Limit (วงเงินการ
ใหบริการ) ตามท่ีไดรับอนุมัติ (แยกประเภทรายได และ
คาใชจายใหถูกตองตามหมวด) 
2) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร จํานวนเงิน, 
ภาษีมูลคาเพ่ิม รวมท้ังตรวจเช็คช่ือ-ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี และสาขาของลูกคา เมื่อขอมูลถูกตองแลว ดําเนินการ 
Send to PABI2  ท้ังน้ี จะตองระมัดระวังในการออก
เอกสาร และไมใหมีการ Post เอกสารขามเดือน (วันท่ีใน
เอกสาร กับวันท่ีในระบบ PABI2 จะตองเปนวันท่ีเดยีวกัน) 
เน่ืองจาก Send to PABI2 แลว TCC จะไมสามารถ
ดําเนินการแกไขขอมูลได หากมีความจําเปนตองแกไขขอมูล 
หรือยกเลิกใบแจงหน้ี ABS จะตองทําบันทึกระบุเหตผุล
ความจําเปนท่ีตองแกไข หรือยกเลกิ เสนอ ผอ. ACF ผาน 
ผอ. TCC เพ่ือให ACF ดําเนินการ  
ABS พิมพใบแจงหน้ี จํานวน 3 ใบ (1 ตนฉบับ + 2 สําเนา) 
ผูออกใบแจงหน้ีตองเปนผูไดรับมอบอํานาจในการออกใบ
แจงหน้ี และลงนามในใบแจงหน้ีใหครบทุกใบ พรอม
ประทับตราตนฉบับ และสาํเนาในใบแจงหน้ี และแยก
เอกสาร ดังน้ี   
 1. ตนฉบับใบแจงหน้ีสงใหลูกคา  
 2. สําเนาใบแจงหน้ี ฉบับท่ี 1 สงให ACF 
     3. สําเนาใบแจงหน้ี ฉบับท่ี 2 เก็บไวท่ี TCC  โดยแนบ  
เอกสารท้ังหมดของงาน ตั้งแตใบเสนอราคา, ใบ Event 
Function, ใบ Sale Order และใบแจงหน้ี ไวเปนชุด
เดียวกันเก็บในแฟมใบแจงหน้ี External เพ่ือเปนขอมูลใน
การติดตามยอดครบกําหนดชําระ 
- ลูกคา ชําระเงิน ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 22 
- ลูกคา ไดรับเครดิตจาก สวทช. ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 
25 
 
 
 

ออกใบแจงหน้ี 21 

CUST  
ชําระเงิน 

ABS External 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 20 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
22. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบแจงหน้ี (Invoice) 
เอกสารออก 

• ใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับภาษี 

ข้ันตอนการทํางาน 

เลือกเอกสารใบแจงหน้ี ท่ีไดรับชําระหน้ี มาออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยระบุประเภทของการชําระเงินใหถูกตอง 
แบงเปน เงินสด เงินโอน บัตรเครดิต เช็ค และลงนามผูรับ
เงิน - ผูมีอํานาจ ท้ังน้ีตองออกใบเสร็จรับเงินใหลูกคา 
หลังจากท่ีรับชําระเงิน หรือรับทราบการโอน ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดใน SLA โดยเจาหนาท่ีผูลงนามในใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากับภาษี จะตองเปนผูไดรับมอบอํานาจ จาก สวทช. 

23. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบแจงหน้ี (Invoice) 
 
 
เอกสารออก 

• ใบนําฝาก 
 
 
 

24. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 
    - 
เอกสารออก 
ใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับภาษี 

ข้ันตอนการทํางาน 
รูปแบบการรับชําระคาบริการ ชําระโดย  
- เช็ค/เงินสด นําเขาธนาคาร ภายในระยะเวลาตามระเบียบ 
และหากไมสามารถนําสงภายในวันเดียวกันใหเก็บรักษาไวท่ี
ตูเซฟประจําฝาย (ผูถือกุญแจตูเซฟ และรหสัตูเซฟ จะตอง
เปนผูไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ) และแนบใบนํา
ฝากให ACF พรอมกับข้ันตอนท่ี 24 
-  ชําระโดยเงินโอน ใหแนบหลักฐานการโอนให ACF พรอม
กับข้ันตอนท่ี 24 
- ชําระโดยบัตรเครดติ แนบสลิป บัตรเครดติให ACF พรอม
กับข้ันตอนท่ี 24 
 ท้ังน้ี หลักฐานการชําระเงินท้ัง 4 วิธี  ตองสําเนาเก็บไวกับ
สําเนาใบเสร็จท่ี TCC 
 
ข้ันตอนการทํางาน 
ABS นําสําเนาใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษี สงให ACF 
- ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สงมอบใหลูกคา 
- สําเนาใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากับภาษี จํานวน 3 ฉบับ สง
มอบให ACF (ชุด Pre-print)  
- Copy ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เปน 2 สําเนา เพ่ือ
เก็บไวท่ี TCC (ถายเอกสาร) 

ออกใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษี 
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ABS 

นําเช็ค/เงินสด 
เขาธนาคาร 

23 

ABS 

นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษี สงให ACF 

24 

ABS 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      

และพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ                     

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 21 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
 
ข้ันตอนการทํางาน 

* สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ฉบับท่ี 1 แนบ
เอกสารท้ังหมดของงานตั้งแตใบเสนอราคา, ใบ Event 
Function, ใบ Sale Order, ใบแจงหน้ี ไวเปนชุด
เดียวกันเก็บในแฟมรายได External โดยเรียงลําดับตาม
วันท่ีจัดงาน และแยกเอกสารเปนรายเดือน แยกตาม
ปงบประมาณ เก็บไวท่ี TCC สําหรับตรวจสอบขอมูล 
* สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ฉบับท่ี 2 เก็บแฟม 
Running number ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี โดย
เรียงลําดับตามเลขท่ีเอกสาร และแยกเอกสารเปนราย
เดือน แยกตามปงบประมาณ เก็บไวท่ี TCC สําหรับ
ตรวจสอบขอมลู 
** กรณมีีการยกเลิกใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษี ให 

Stamp/เขียน “Cancel” หรือ “ยกเลิก” โดยระบุเลข 
PABI2 Cancel Receipt และสงเอกสารใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีท้ังชุด (ตนฉบับ 1 ใบ + สําเนา 3 ใบ) คืนให 
ACF และใหสําเนาเก็บไวท่ี TCC จํานวน 1 แผน เก็บแฟม 
Running number ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี โดย
เรียงลําดับตามเลขท่ีเอกสาร และแยกเอกสารเปนรายเดือน 

25. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบรับวางบิล (ถามี) 
เอกสารออก 

-  
 

ข้ันตอนการทํางาน 
ABS วางบิลตามเง่ือนไขลูกคา อาจจะดําเนินการไดหลาย
ชองทางตามเง่ือนไขท่ีตกลงกับลูกคา เชน 
 - สงใหลูกคาลงนามรับวางบิลหนางาน 
 - สงเอกสารวางบิลทางไปรษณีย/e-mail 
 - นําเอกสารไปวางบิลท่ีบริษัทลูกคา ตามเง่ือนไข 
ท้ังน้ีใหลูกคาระบุช่ือ-นามสกุล(ตัวบรรจง) และ ว/ด/ป ท่ีรับ
เอกสาร ใหชัดเจน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการติดตามยอด
ครบกําหนดชําระ 

 

วางบิลตามเงื่อนไข  
CUST 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      

และพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ                     

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 22 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
 
26. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 
 
เอกสารออก 

• รายงานยอดลูกหน้ี 

รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
 
ข้ันตอนการทํางาน 
ABS ติดตามยอดชําระท่ีใกลครบกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 
1) เลือกรายงานยอดลูกหน้ีในระบบ เพ่ือตรวจเช็คกับใบ

แจงหน้ีในแฟม เพ่ือยืนยันยอดหน้ี 
2) Scan สําเนาใบแจงหน้ีท่ีมีช่ือลูกคาลงนามรับวางบิล เพ่ือ

สง Remind ลูกคาทาง e-mail หรือ โทรแจงขอมูล 
 - ABS ไดรับชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด ดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 22 
 - ABS ไมไดรับชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด ดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 27 
 * กรณีลูกคา ไมสามารถชําระหน้ีไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และหากมีความจําเปนตองขยายระยะเวลาให
เครดติ ใหลูกคาแจงเหตผุลและความจําเปนท่ีตองขอขยาย
เครดติ โดยลูกคาตองแจงกําหนดวันท่ีจะชําระเงิน และ TCC 
ทําบันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาเครดติใหลูกคาเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติตามประกาศ สวทช. ท้ังน้ี การทําบันทึกขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาเครดิตจะตองดําเนินการขออนุมัติ
กอนครบกําหนดชําระ (กรณีน้ีจะไมมีคาเบ้ียปรับเกิดข้ึนกับ
ลูกคา หากชําระภายในระยะเวลาท่ีขอขยายเครดติ) ความ
จําเปนในการขยายระยะเวลาเครดิต เชน รอบการชําระเงิน
ของลูกคา ไมตรงกับวันครบกําหนดชําระตามใบแจงหน้ี, มี
การทําจายเพ่ิมเน่ืองจากมีการใชบริการเพ่ิม ทําใหไม
สามารถเบิกจายไดทัน ฯลฯ 

 

ติดตามยอดชาํระที่ใกล
ครบกําหนด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      

และพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ                     

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 23 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
 
27. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 
        - 
เอกสารออก 

• หนังสือทวงหน้ีฉบับท่ี 1 

• ใบแจงหน้ีคาปรับ (กรณไีดรับชําระ) 

รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
 
ข้ันตอนการทํางาน 
หน้ีคางชําระเกิน 7 วัน ACF ออกจดหมายทวงหน้ีฉบับท่ี 1  
- ลูกคา ชําระเงิน ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 22 
- ลูกคา ยังไมชําระเงินหลังจากท่ีไดรับจดหมายทวงหน้ี ฉบับ
ท่ี 1 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 28 
 * ACF จะออกจดหมายทวงหน้ี ฉบับท่ี 1 เพ่ือเตรยีม
จัดสงใหลูกคา หาก TCC มีความประสงคในการชะลอการ
จัดสงจดหมายทวงหน้ีใหลูกคา สามารถดําเนินการไดโดย 
ผอ.TCC สง e-mail ถึง ACF แจงชะลอการสงจดหมายทวง
หน้ีไปท่ีบริษัทลูกคา โดยระบุเหตผุลความจําเปน (กรณีน้ีจะ
มีคาปรับเกิดข้ึนกับลูกคา เน่ืองจากไมใชการขยายระยะเวลา
เครดติกอนครบกําหนด) 
 

 28. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 
 
เอกสารออก 

• หนังสือทวงหน้ีฉบับท่ี 2 

• ใบแจงหน้ีคาปรับ (กรณไีดรับชําระ) 

 
ข้ันตอนการทํางาน 
หน้ีคางชําระเกิน 15 วัน ACF ออกจดหมายทวงหน้ีฉบับท่ี 2 

- ลูกคา ชําระเงิน ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 22  
 - ลูกคา ยังไมชําระเงินหลังจากท่ีไดรับจดหมายทวงหน้ี 
ฉบับท่ี 2 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 29 

* ACF จะออกจดหมายทวงหน้ี ฉบับท่ี 2 เพ่ือ
เตรียมจัดสงใหลูกคา หาก TCC มีความประสงคในการ
ชะลอการจัดสงจดหมายทวงหน้ีใหลูกคา สามารถ
ดําเนินการไดโดย ผอ.TCC สง e-mail ถึง ACF แจงชะลอ
การสงจดหมายทวงหน้ีไปท่ีบริษัทลูกคา โดยระบุเหตผุล
ความจําเปน (กรณีน้ีจะมีคาปรับเกิดข้ึนกับลูกคา เหมือนกับ
การทวงหน้ีครั้งท่ี 1 เน่ืองจากไมใชการขยายระยะเวลา
เครดติกอนครบกําหนด) 

 

หน้ีคางชําระเกิน 7 วัน 27 

ACF 

หน้ีคางชําระเกิน 15 วัน 28 

ACF 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เร่ือง                       
การใหบริการหองฝกอบรม สัมมนา                      

และพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ                     

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-TCC-01 
หนาท่ี                           : 24 ของ 24 
แกไขครั้งท่ี                     :  4 
วันท่ีมีผลบังคับใช             :  21  มกราคม 2564 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
 

29. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• หนังสือทวงหน้ีฉบับท่ี 1 

• หนังสือทวงหน้ีฉบับท่ี 2 

• ใบแจงหน้ีคาปรับ (กรณไีดรับชําระ) 
 

 

รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
 
ข้ันตอนการทํางาน 
ACF สงให LAW ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 
กรณไีดรับชําระหน้ีเกินระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบแจงหน้ี 
ในข้ันตอนท่ี 28 

- ACF ออกใบแจงหน้ี เพ่ือเรียกเก็บคาเบ้ียปรบัชําระเกิน
กําหนด  

- ACF ออกใบเสร็จรับเงินคาเบ้ียปรับใหลูกคา เมื่อไดรับ
ชําระคาเบ้ียปรับแลว  
 

 

 

• หนังสือจาก LAW  

 

7. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
7.1  ใบเสนอราคา (F-CO-TCC-01) 
7.2  เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดงานของลูกคา Event Function (F-CO-TCC-02) 
7.3  เอกสารสรุปคาใชบริการ Event Service (F-CO-TCC-03) 
7.4  ใบสั่งอาหาร (F-CO-TCC-04) 
7.5  แบบสอบถามผูจัดงาน (F-CO-TCC-05) 
7.6  แบบประเมินผูใหบริการอาหาร (Supplier) (F-CO-TCC-06) 

 
 
 
 
 

สงให LAW ดําเนินการตาม 
กระบวนการทางกฎหมาย 
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