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ผู้อน ุมัต ิ : 

 (นางฐิตาภา สมิต ินนท์) 
รองผู้อ านวยการ  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

วันท ี:่ 

 มกราคม 2564 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 
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ประวตักิารแกไ้ข (Revision History) 
แก้ไข ค ร ั้งที่ วันที่แก้ไข  รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0  13 ธันวาคม 2562 ประกาศใช้คร้ังแรก CO-148/2562 
1    1 พฤษภาคม 2563 ตัดข้ันตอนท่ี 19 ท่ีต่อกับข้ันตอนท่ี 4 ออก (ใน

แผนผังกระบวนการท างานออก)  
CO-072/2563 

2    15 มกราคม 2564 ปรับปรุงกระบวนการใหม่ข้ันตอนท่ี 2, 6, 7 และ 
8 ในการพิจารณาโครงการเบ้ืองต้น การประเมิน
โครง การจน ถึ ง ข้ัน กา รตอน ขออนุ มั ติน า            
โครงการเสนอคณะกรรมการพิจารณา และ
แ ก้ ไ ข แ บ บ ฟ อ ร์ม  F-CO-TEI-02 ย ก เลิ ก
แบบฟอร์ม  F-CO-TEI-08 และ F-CO-TEI-09 
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการท างาน 

CO-170/2563 
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1. วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏบิัตงิานการใหบ้รกิารสนบัสนนุเงนิกู้ดอกเบี้ยต ่ าแก่เอกชนให้เป็นมาตรฐานและถูกตอ้ง 

2. ขอบข่าย
ใช้ในการปฏบิัตงิานโครงการสนบัสนนุการวิจยั พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (TEI) 

3. น ิยาม
3.1 เจ้าหน้าที่ TEI : ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ เจ้าหนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป ผู้ท าหนา้ทีด่แูลโครงการที่

ขอร ับการสนบัสนนุเงนิกู้ดอกเบี้ยต ่ า 
คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเงนิกู้ดอกเบีย้ต ่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยภีาคเอกชน 
วันท าการ : วันท างานปกต ิไม่รวมวันเสาร-์อาทติย์ และวันหยดุราชการประจ าป ี
เอกชน : นิต ิบุคคลผู้ขอรบัการสนบัสนุนเงนิกู้ดอกเบีย้ต ่ า

4. เอกสารอ้างอิง
4.1 ประกาศสวทช. เร ือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการพิจารณาโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน

เพ่ือขอ เข้าร ่วมโครงการเงนิกู้ดอกเบีย้ต ่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยภีาคเอกชน 
4.2 วิธ ีปฏิบัตงิานเร ือ่งวิธกีารจดัเตรยีมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงนิกูด้อกเบี้ยต ่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี

ภาคเอกชน (I-CO-TEI-01) 
4.3 วิธ ีปฏิบัตงิานเร ือ่งการก าหนดรหสัขอ้เสนอโครงการ (I-CO-TEI-02) 
4.4 วิธ ีปฏิบัตงิานเร ือ่งการประเมินผลการท างานของผู้ประเมินทางเทคนคิ (I-CO-TEI-03) 
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5 แผนผังกระบวนการท างาน 

พิจารณาความครบถ้วน
ของข้อเสนอโครงการ 

รับการติดต่อ/รับข้อเสนอโครงการ 1 
เจ้าหน้าท่ี TEI 

2 

แจ้งผู้ยื่นค าขอ 
(5 วันท าการ) 

3 

ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4 

เจ้าหน้าท่ี TEI เจ้าหน้าท่ี TEI 

เจ้าหน้าท่ี TEI เจ้าหน้าท่ี TEI 

แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม 
(10 วันท าการ) ข้อมูลไม่เพียงพอ 

5 

ข้อมูลเพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ี TEI 
จัดเตรียมและส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ 

ให้ผู้ประเมินทางเทคนิค 

6 

7 

ติดตาม รับ และ 
พิจารณาผลการประเมิน 

(10 วันท าการ) 
แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ข้อมูลไม่เพียงพอ 

น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 9

A 

พิจารณาข้อเสนอ
โครงการเบ้ืองต้น 

(5 วันท าการ) 

เร ิ่มต้น 

8 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

จบกระบวนการ 

ข้อมูลเพียงพอ

เพียงพอ
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แจ้งผลการพิจารณา 
ให้เอกชนทราบ 
ให้เอกชนทราบ

11 

17 

อนุมัติ 

ผู้ประเมิน 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

18
เปลี่ยนสถาบันการเงิน 

14

·
44
4

เอกชน 
ต้องการ 

ไม่ต้องการ 

ด าเนินการตามโครงการ 
19 

เอกชน 

ประสานงานกับเอกชนเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ 20 

รับผลการพิจารณาพร้อมส าเนาสัญญาเงินกู้ 
ท่ีสถาบันการเงินส่งให้ สวทช. 
 

16 

แจ้งผลการพิจารณาให้สถาบัน
การเงิน/เอกชน ทราบ 

14 

สถาบันการเงินวิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 

และความสามารถในการช าระหน้ี 

15 

ไม่อนุมัติ 

ขออนุมัติและผูกพันงบประมาณ 
 13 

พิจารณาอนุมัติ

โครงการ 

อนุมัติโครงการ / อนุมัติโครงการแบบมีเง่ือนไข 

A 

10 
คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าท่ี TEI 

ยังไม่ลง
ความเห็น แจ้งให้เอกชนท าการปรับปรุง

แก้ไขข้อเสนอโครงการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

12 

แจ้งผลการพิจารณา 
ให้เอกชนทราบ 

ไม่อนุมัติ

เจ้าหน้าท่ี TEI 

·
2
1
3

พิจารณาความก้าวหน้า

โครงการ 

21 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 

จบกระบวนการ 

เป็นไปตามแผน / ยอมรับได้ 

ไม่ยอมรับ 

23 

ประสานงานกับบริษัท 
เพื่อแก้ไขปัญหา 

 

22 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 6 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

  : 2 

  : 15 มกราคม 2564 

6. รายละเอียดกระบวนการท างาน
ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  

1 

เอกสารเข้า 
o แบบค าขอ (F-CO-TEI-01)
o ข้อเสนอโครงการ

เอกสารออก 
o แบบค าขอ (F-CO-TEI-01)
o ข้อเสนอโครงการ
o Log Book โครงการทีย่ื่นขอ (F-CO-TEI-02) 
o แบบแสดงสถานภาพโครงการ (F-CO-TEI-04)

ข้ันตอนการท างาน  
จัดส่งข้อมูลรวมถงึเอกสารแบบค าขอ ข้อเสนอโครงการให้บรษิทั
ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์ถ้าไม่มีการยืน่ขอ้เสนอโครงการ ให้
จบกระบวนการปฏิบัต ิงาน 
กรณีรับข้อเสนอโครงการ 
1. เจ้าหน้าที ่TEI ร ับแบบค าขอการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต ่ า
ตามโครงการวิจยั พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน (F-CO-
TEI-01) และ ข้อเสนอโครงการ (อาจเป็นรา่ง) จากบรษิัทเอกชน
ซึ่งมีรายละเอียดตามทีร่ะบุใน ประกาศ สวทช.  เร ือ่ง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการวิจยั พัฒนา และวิศวกรรม
ของภาคเอกชน เพ่ือขอเข้ารว่มโครงการเงนิกูด้อกเบี้ยต ่ าเพ่ือการ
พัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชน
2. ลงทะเบียนร ับโครงการใน Log Book โครงการที่ยื่นขอ
(F-CO-TEI-02rev01) เพ่ือก าหนดรหัสข้อเสนอโครงการตามวิธ ี
ปฏิบัต ิงาน เร ือ่งการก าหนดรหสัข้อเสนอโครงการ (I -CO-TEI
O-02) และบันทึกรายละเอียดของแตล่ะโครงการ ในแบบแสดง
สถานภาพ โครงการ (F-CO-TEI-04)
หมายเหตุ   การร ับข้อเสนอโค รงการนั้น เจ้าหน้าที่ TEI ที่
ร ับผิดชอบในแต่ละโค รงการ จะมีกา รลงวันที่ร ับในข้อเสนอ
โครงการ (อาจเป็นร ่าง) จากเอกชนในแต่ละฉบับ

2 

เอกสารเข้า 
o ข้อเสนอโครงการ (ร ่าง)

เอกสารออก 
o ข้อเสนอโครงการ (ร ่าง)

ข้ันตอนการท างาน  
เจ้าหน้าที ่TEI พิจารณาข้อเสนอโครงการ (ร ่าง) แจ้งผลการ
พิจารณาเบือ้งตน้แก่เอกชนผู้ยืน่ค  าขอทราบภายใน 5 วันท าการ
โดยอาจแจ้งโดยวาจาหร ือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เงื่อนไขการตัดสินใจ 

o เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หมายถึง วัตถุประสงคโ์ครงการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศสวทช. เร ื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของ
ภาค เอกชน เพ่ือขอเข้าร ่วมโครง การ เงินกู้ดอกเบี้ยต ่ าเพ่ือ       
การพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชน ให้ด  า เนินการในขั้นต ่อไป 
(ขั้นตอนที่ 4) 

รับการติดต่อ/ 
รับข้อเสนอโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

พิจารณาข้อเสนอ 
โครงการเบ้ืองต้น 

(5 วันท าการ) 
 

2เจ้าหน้าท่ี TEI 

1 
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ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
o ไม่เป็นไปต ามวัต ถุประสงค์ หมายถึง  วัตถุปร ะสงค์

โครงการไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ สวทช. 
เร ื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการวิจัย 
พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน เพ่ือขอเข้าร ่วมโครงการ
เงินกู้ดอกเบี้ยต ่ าเพ่ือการ พัฒ นาเทคโนโลยีภาค เอกชน จะ
ด าเนินการในขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 3) 

3 

เอกสารเข้า 
o -

เอกสารออก 
o จดหมายอิเล็กทรอนกิสแ์จง้ปฏเิสธค าขอ

ข้ันตอนการท างาน  
เจ้าหน้าที ่TEI แจง้ปฏเิสธแก่เอกชนผู้ยืน่ค  าขอทราบภายใน 5 
วันท าการโดยแจ้งโดยวาจาและทางจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์และ
จบการปฏิบตังิาน 

4 
 

เอกสารเข้า 
o ข้อเสนอโครงการ

เอกสารออก 
o ข้อเสนอโครงการ

ข้ันตอนการท างาน  
เจ้าหน้าที่ TEI ร ับข้อเสนอโค รงการ ที่เข้าเงื่อนไขลักษณะ
โครงการตามทีร่ะบุในประกาศสวทช. เร ือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข
ในการพิจารณาโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน 
เพ่ือขอเข้ารว่มโครงการเงนิกูด้อกเบี้ยต ่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
ภาคเอกชน จากบรษิทัเอกชนและพิจารณาความครบถ้วนของ
เอกสารโครงการว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอหร ือไม่ 

เงื่อนไขการตัดสินใจ 
o ข้อมูลเพียงพอ หมายถึง  เอกสาร โค รงการ มีข้อมูล

ครบถ้วนตามวัตถุประสงคแ์ละลักษณะของโครงการสอดคล้องที่
ระบุในประกาศ สวทช. เร ื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
พิจารณาโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน 
เพ่ือขอเข้าร ่วมโคร งการเงินกู้ด อกเบี้ยต ่ าเพ่ือการ พัฒ นา
เทคโนโลยีภาคเอกชนและด าเนินการในขั้นตอ่ไป (ขั้นตอนที่ 6) 

o ข้อมูลไม่เพียงพอ หมายถึงเอกสารโครงการยงัไม่แสดงให้

แจ้งผู้ยื่นค าขอ 
(5 วันท าการ) 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

พิจารณาความครบถ้วน 
ของเอกสารโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี TEI 4 

3 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 8 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

  : 2 

  : 15 มกราคม 2564 

ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
เห็นว่ามีหัวข้อและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องครบถว้นตามแบบข้อเสนอ
โครงการทีก่ าหนดไว้ในประกาศ สวทช.  เร ื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของ
ภาคเอกชน เพ่ือขอเขา้รว่มโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต ่ าเพ่ือการ
พัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนจะด าเนินการในขัน้ตอ่ไป (ขั้นตอน
ที่ 5) 

5  

เอกสารเข้า 
o -

เอกสารออก 
o -

ข้ันตอนการท างาน  
เจ้าหน้าที ่TEI แจง้บรษิทัเพ่ือขอข้อมูลหรอืเอกสารเพ่ิมเต ิมและ
ด าเนินการในขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 4) 

6 

เอกสารเข้า 
o -

เอกสารออก 
o หนังสือเชิญเป็นผู้ประเมินทางเทคนคิ
o เอกสารโครงการหรอืขอ้มูลประกอบ
o ประกาศ สวทช. เร ือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ในการพิจารณาโครงการวิจยั พัฒนา และวิศวกรรม
ของภาคเอกชน 

o แบบประเมินผลโครงการ (F-CO-TEI-05)

ข้ันตอนการท างาน  
1. เจ้าหน้าที ่TEI จัดท าบนัทึกขอความอนเุคราะห์ประเมินทาง
เทคนิคจาก รอง ผศจ. (ในกรณทีี่เป็นผู้เชีย่วชาญภายใน สวทช.)
หร ือ ผศจ. (ในกรณีที่สรรหาผู้เชี่ยวชาญภายนอก สวทช.)
2. เจ้าหน้าที ่TEI จัดเตรยีมและส่งเอกสารโครงการให้ผูป้ระเมิน
ทางเทคนิค

7 
ข้ันตอนการท างาน  
เจ้าหน้าที ่TEI ตดิตามและร ับผลการประเมิน (F-CO-TEI-05) 
จากผู้ประเมินทางเทคนิค  

o ข้อมูลไม่เพียง พอ หมายถึง  ผู้ปร ะเมินทางเทคนิค
ต ้องการใหข้อขอ้มูลจากบรษิทัเอกชนเพ่ิมเตมิเพ่ือประกอบการ

แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม 
(10 วันท าการ) 

5 
เจ้าหน้าท่ี TEI 

จัดเตรียมและส่งเอกสารโครงการ 
ให้ผู้ประเมินทางเทคนิค 

 6 
เจ้าหน้าท่ี TEI 

เจ้าหน้าท่ี TEI 7 

ติดตาม รับ และพิจารณา 
ผลการประเมิน 
(10 วันท าการ) 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 9 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

  : 2 

  : 15 มกราคม 2564 

ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
เอกสารเข้า 

o แบบประเมินผลโครงการ (F-CO-TEI-05)
o เอกสารโครงการ หรอื ข้อมูลเพ่ิมเตมิ

เอกสารออก 
o แบบประเมินผลโครงการ (F-CO-TEI-05)
o เอกสารโครงการ หรอื ข้อมูลเพ่ิมเตมิ

พิจารณา ให้ด  าเนินการใน ขั้นตอนที่ 8 
o ข้อมูลเพียงพอ หมายถึง ผู้ประเมินทางเทคนิคได ้ร ับ

ข้อมูลเพียงพอและสามาร ถปร ะเมินผลโค ร งการ ได ้  ให้
ด  าเนินการตามขั้นตอนที่ 9 

8 

เอกสารเข้า 
o -

เอกสารออก 
o เอกสารแจง้ขอข้อมูลเพ่ิมเตมิ (ถ้ามี)

ข้ันตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที ่TEI แจง้บรษิทัขอข้อมูลเพ่ิมเตมิตามความเห็นของ  
ผู้ประเมิน และด าเนินการสง่ใหผู้้เชีย่วชาญประเมินอีกคร ัง้ตาม
ขั้นตอนที ่6 

9 

เอกสารเข้า 
o เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเงนิกู้ดอกเบีย้ต ่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
ภาคเอกชน 
เอกสารออก 

o เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเงนิกู้ดอกเบีย้ต ่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
ภาคเอกชน 

ข้ันตอนการท างาน  
1 . เจ้ าหน้าที่  TEI เต ร ียมเอกสาร ป ร ะชุมเ พ่ือน า เสน อ
คณะกรร มการ พิจารณาเงินกู้ด อกเบี้ยต ่ าเ พ่ือการพัฒ นา
เทคโนโลยีภาคเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ TEI เตร ียมเร ื่องน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาโดยด าเนนิการตามวิธ ีการปฏิบัต ิงานเร ื่องวิธ ีการจัด
เตร ียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต ่ าเพ่ือ
การ พัฒ นา เท ค โนโล ยีภ าค เอก ชน  (I-CO-TEI-0 1) ให้
คณะกรรมการฯ ทราบประกอบการพิจารณา

10 

เอกสารเข้า 
o เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาเงนิกู้ดอกเบี้ยต ่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
ภาคเอกชน 

ข้ันตอนการท างาน 
คณะกรรมการฯ เข้ารว่มประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิโครงการ 
โดยมีเงื่อนไขการตัดสินใจ 

o อนุมัต ิโค รงการ หมายถึง  กรร มการเกินกึ่ง หนึ่งของ
กรรมการทีป่ระชมุเห็นชอบให้การสนับสนุน ให้ด  าเนินการใน 
ขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 13 และ14) 

แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม 8 
เจ้าหน้าท่ี TEI 

น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 9 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

พิจารณาอนุมัติ

โครงการ 

10คณะกรรมการฯ 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 10 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

 : 2 

 : 15 มกราคม 2564 

ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
เอกสารออก 

o รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
o ผลประเมินการท างานของผู้ประเมิน

ทางเทคนคิ
o เอกสารเบิกจา่ยเงนิคา่ตอบแทนผู้ประเมิน

o อนุมัต ิโครงการแบบมีเงือ่นไข หมายถึง กรรมการเกินกึ่ง
หนึ่งของกรรมการที่ประชุมเหน็ชอบให้การสนบัสนนุแตมี่เงือ่นไข
ให้ด  าเนินการตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้ด  าเนนิการใน
ขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 13 และ 14) 

o ไม่ผ่านการพิจารณา หมายถงึ กรรมการเกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทีเ่ข้าประชุมไม่เหน็ชอบใหก้ารสนบัสนนุโครงการ ให้
ด  าเนินการในขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 11) 

o ยังไม่ลงความเหน็ หมายถงึ คณะกรรมการ ฯ มีความเห็น
ให้ปร ับปร ุง/แก้ไขข้อเสนอโครงการใหม่และด าเนินการตาม
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด และให้น าข้อเสนอโครงการที่
ปร ับปรงุ แก้ไขแล้วเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีก
คร ั้ง ให้ด  าเนินการในขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 12) 
หมายเหต ุ เม่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาลงความเหน็แล้ว 
(อนุมัต ิ/อนุมัตมีิเง ือ่นไข/ไม่อนุมัต)ิ  ให้เจา้หน้าที่ TEI ด าเนินการ
จ่ายเงินคา่ตอบแทนผูป้ระเมินโดยจดัท าผ่านระบบ PABI 2 เพ่ือ
ด  าเนินการตอ่ไป โดยเจา้หน้าที่ TEI ที่รบัผิดชอบในโครงการนัน้ 
จะประเมินผู้ประเมินทางเทคนคิตาม วิธปีฏบิตังิาน เร ือ่งการ
ประเมินผลการท างานของผู้ประเมินทางเทคนคิ (I-CO-TEI-03) 

11 
 

เอกสารเข้า 
o รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

เอกสารออก 
o หนังสือแจง้มตกิารพิจารณาโครงการของ

คณะกรรมการ

ข้ันตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที ่TEI แจง้ผลการพิจารณาโครงการทีไ่ม่ไดร้บัการอนมัุต ิ
ให้ภาคเอกชนรบัทราบ โดยท าหนงัสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร 
หร ือทางจดหมายอิเล็กทรอนกิสแ์ละจบการปฏิบตังิาน 

12 ข้ันตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที ่TEI แจง้ให้ภาคเอกชนทราบเพ่ือให้ปร ับปร ุง แก้ไข
ข้อเสนอโครงการตามทีค่ณะกรรมการให้ความเห็น แล้วน าเสนอ
คณะกร รมการ เพ่ือพิจาร ณาอีกคร ั้ง และด าเนินการต่อไป 
(ขั้นตอนที่ 9) 

แจ้งผลการพิจารณาให้เอกชนรับทราบ 11 
เจ้าหน้าท่ี TEI 

แจ้งให้เอกชนท าการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ
โครงการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 

12 
เจ้าหน้าท่ี TEI 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 11 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

 : 2 

 : 15 มกราคม 2564 

ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
เอกสารเข้า 

o รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
เอกสารออก 

o หนังสือแจง้ภาคเอกชนขอให้ปรบัปรงุ/แก้ไข
ข้อเสนอโครงการ 
13 

เอกสารเข้า 
o รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

เอกสารออก 
o บันทึกข้อความอนมัุตงิบประมาณ

ข้ันตอนการท างาน 
1. เจ้าหน้าที่TEI ลงบันทึกในทะเบียนโครงการ  (Log book)
โครงการทีอ่นมัุต ิ(F-CO-TEI-03) เพ่ือออกรหสัขอ้เสนอโครงการ
ตามวิธ ีปฏิบัต ิงานเร ื่อง การก าหนดรหัสข้อเสนอโค รงการ
(I-CO-TEI-02)
2. เจ้าหน้าที ่TEI จัดท าบนัทึกขอ้ความให้ผู้บรหิารลงนามอนุมัต ิ
งบประมาณ

14 

เอกสารเข้า 
o –

เอกสารออก 
o หนังสือแจง้มตทิี่ประชุมแกส่ถาบันการเงิน
o หนังสือแจง้ผลการประเมินให้ภาคเอกชน

ข้ันตอนการท างาน 
กรณีแจ้งผลให้สถาบนัการเงิน ; 
เจ้าหน้าที ่TEI ส่งหนงัสือแจ้งมตทิีป่ระชุมแกส่ถาบันการเงนิโดย
เสนอให้ ผศจ. ลงนามในห นังสือด ั งกล่าว  และเอกสาร
รายละเอียดโครงการเพ่ือให้สถาบนัการเงนิวเิคราะห์ความเปน็ไป
ได ้เชิงพาณชิย์ โดยจะส่งไปยังสถาบันการเงินที่เอกชนระบุใน
ข้อเสนอโครงการ  
กรณีแจ้งผลให้เอกชน ; 

1) กรณีที่อนุมัต ิ ;
เจ้าหน้าที ่TEI แจ้งผลการประเมินที่ได ้ร ับการอนุมัต ิให้

ภาคเอกชนรบัทราบโดยท าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
2) กรณีที่อนุมัต ิแบบมีเงื่อนไข ;

เจ้าหน้าที ่TEI แจ้งผลการประเมินที่ได ้ร ับการอนุมัต ิให้
ภาคเอกชนรบัทราบโดยท าหนังสอืแจง้เปน็ลายลกัษณอ์ักษรและ
แจ้งเงื่อนไขที่คณะกรรมการมีมติให้บร ิษัทเอกชนด าเนินการ  
หมายเหต ุในขั้นตอนนี ้หากเอกชนยงัไม่ไดร้ะบุชื่อสถาบัน
การเงินทีต่อ้งการใช้บรกิาร เจ้าหนา้ที ่TEI ต้องด  าเนนิการขอ
รายชื่อสถาบนัการเงนิในขั้นตอนนีด้ว้ย 

ขออนุมัติและผูกพัน
งบประมาณ 

13 
เจ้าหน้าท่ี TEI 

แจ้งผลการพิจารณาให้สถาบัน
การเงิน/เอกชนทราบ 

เจ้าหน้าท่ี TEI 
14 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 12 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

 : 2 

 : 15 มกราคม 2564 

ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
15 

เอกสารเข้า 
o ผลประเมินความเป็นไปไดเ้ชงิพาณชิย์จาก

สถาบันการเงนิ 
เอกสารออก 

o ผลประเมินความเป็นไปไดเ้ชงิพาณชิย์จาก
สถาบันการเงนิ

ข้ันตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที ่TEI ตดิตามผลการวเิคราะห์ของสถาบัน การเงิน ผล
การวิเคราะห์ สถาบันการเงินวิเคราะห์ความเป็นไปได ้ในเชิง
พาณิชย์ และความสามารถในการช าระหนี้ของเอกชน 

o อนุมัต ิ หมายถึง สถาบันการเงินอนุมัต ิโครงการจะ
ด าเนินการในขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 16) 
o ไม่อนุมัต ิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิไม่อนมัุต ิโครงการ

จะด าเนินการในขั้นต ่อไป (ขั้นตอนที่ 17) 

16 

เอกสารเข้า 
o หนังสือแจง้ผลประเมินความเปน็ไปไดเ้ชิง

พาณิชย์จาก สถาบันการเงนิ 
เอกสารออก 

o หนังสือการแจง้ผลการพิจารณาของสถาบนั
การเงิน 

ข้ันตอนการท างาน 
1. เจ้าหน้าที ่TEI ร ับผลการพิจารณาพรอ้มส าเนาสัญญาเงนิกู้ที่
สถาบันการเงนิลงนามกับลกูคา้ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเงนิกู้ดอกเบีย้ต ่ าเพ่ือการพัฒนา
เทคโนโลยีภาคเอกชน รวมถึงบนัทกึข้อความทีไ่ดร้บัการอนมัุต ิ
แล้วส่งให้เจ้าหนา้ทีฝ่่ายการเงนิ

17  

เอกสารเข้า 
o หนังสือแจ้งผลประเมินความเป็นไปได ้เชิง

พาณิชย์จาก สถาบันการเงิน 
เอกสารออก 

o หนังสือการแจง้ผลการพิจารณาของสถาบนั
การเงิน

ข้ันตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที ่TEI แจง้บรษิทัเอกชนทราบถึงผลการพิจารณาจาก
สถาบันการเงิน  และถามความต้องการเปลี่ยนแปลงสถาบัน
การเงิน และ ด  าเนนิการตามขั้นตอนที ่18 อีกคร ัง้โดยใช้สถาบัน
การเงินที่เอกชนแจ้งเปลี่ยน 

สถาบันการเงินวิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 

และความสามารถในการช าระหน้ี 

15 เจ้าหน้าท่ี TEI 

แจ้งผลการพิจาณาให้เอกชนทราบ  17
เจ้าหน้าท่ี TEI 

รับผลการพิจารณาพร้อมส าเนาสัญญาเงินกู้ท่ี
สถาบันการเงินส่งให้ สวทช.  

16 
เจ้าหน้าท่ี TEI 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 13 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

 : 2 

 : 15 มกราคม 2564 

ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
18 

เอกสารเข้า 
o -

เอกสารออก 
o หนังสือแจง้มตทิี่ประชุมแกส่ถาบันการเงิน
o เอกสารโครงการ

เงื่อนไขการตัดสินใจ 
o ต้องการเปลีย่นสถาบันการเงินแหง่ใหม่ โดยเจา้หนา้ที่ TEI

จะด าเนินการจดัท าหนงัสือแจง้มตทิีป่ระชุมแก่สถาบันการเงิน
แห่งใหม่ และด าเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 14 

o ไม่ต ้องการเปลี่ยน จบขั้นตอนการท างาน

19     เอกชน 

เอกสารเข้า 
- 
เอกสารออก 
– 

ข้ันตอนการท างาน 
เอกชนด าเนนิงานตามข้อเสนอโครงการทีไ่ดร้ะบุไว้ 
หมายเหต ุ  ในระหว่างการด าเนนิโครงการ  เอกชนจะช าระหนี้
ให้สถาบันการเงนิ ซึ่งสถาบนัการเงนิจะส่งคนืเงนิตน้ในแตล่ะงวด 
ให้ฝ่ายการเงนิ สวทช. 

20 

เอกสารเข้า 
o รายงานความก้าวหนา้โครงการของเอกชน
o F-CO-TEI-05

เอกสารออก 
o หนังสือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญ
o รายงานความก้าวหนา้โครงการของเอกชน

รายงานการเข้าเยีย่มชมโรงงานเพ่ือประเมินผล 
o (F-CO-TEI-05)

ข้ันตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที ่TEI ประสานงานกับทางบร ิษัทฯ ให้จัดท ารายงาน
ความก้าวหนา้โครงการ และตดิตอ่ผู้เชี่ยวชาญซึง่โดยส่วนมากจะ
เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการทางเทคนคิของโครงการดงักล่าว 
หร ือผู้จัดการ TEI  โดยมีระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ความก้าวหน้านั้นขึ้นกับระยะเวลาโครงการ  ด ังนี้ 
o ถ้าระยะเวลาโครงการ น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1 ปี  ต ิดตาม

อย่างน้อย 1 คร ั้ง
o ถ้าระยะเวลาโครงการ มากกว่า 1 ปี  ต ิดตามอย่างน้อยปี

ละ 1 คร ั้ง
o ทั้งนี้ร ะยะเวลาและความถี่สามารถปร ับได ้ ตามความ

เหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

18 
เปลี่ยนสถาบันการเงิน 

เอกชน 

ด าเนินการตามโครงการ 19 

เจ้าหน้าท่ี TEI 
ประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อขอไป
ประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

20 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 14 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

 : 2 

 : 15  มกราคม 2564 

ข้ันตอนการท างาน  รายละเอียดข้ันตอนการท างาน  
21 

เอกสารเข้า 
o รายงานการเข้าเยีย่มชมโรงงานเพ่ือ

ประเมินผล (F-CO-TEI-06)
เอกสารออก 

o –

ข้ันตอนการท างาน 
o เป็นไปตามแผน/ยอมรบัได ้หมายถงึ ความกา้วหน้า

โครงการเป็นไปตามแผนงาน และด าเนนิการในขั้นตอ่ไป 
(ขั้นตอนที่ 23) 

o ไม่ยอมร ับ หมายถึง ความก้าวหนา้โครงการไม่เปน็ไปตาม
แผนงานและเปน็สาระส าคญั จะด าเนินการในขั้นตอ่ไป (ขั้นตอน
ที่ 22) 

22 

เอกสารเข้า 
o รายงานการเข้าเยีย่มชมโรงงานเพ่ือ

ประเมินผล (F-CO-TEI-06)
เอกสารออก 

o หนังสือแจง้ผลการประเมินของ สวทช.
o รายงานการเข้าเยีย่มชมโรงงานเพ่ือ

ประเมินผล (F-CO-TEI-06)

ข้ันตอนการท างาน        
เจ้าหน้าที ่TEI ท าจดหมายแจง้ผลการประเมินให้ทางบรษิัท
ร ับทราบและแจ้งให้บรษิทัเอกชนปรบัปรงุแกไ้ขตามความเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

29 
 

เอกสารเข้า 
o รายงานการเข้าเยีย่มชมโรงงานเพ่ือ

ประเมินผล
(F-CO-TEI-06)

เอกสารออก 
รายงานสรปุผลโครงการ 

ข้ันตอนการท างาน 
เม่ือโครงการบรรลวุัตถุประสงคต์ามทีร่ะบุในขอ้เสนอโครงการ 
เจ้าหน้าที ่TEI จะจดัท ารายงานสรปุผลโครงการ 

ผู้ประเมิน 

พิจารณาความก้าวหน้าโครงการ 

21 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

ประสานงานกับบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหา 22 

เจ้าหน้าท่ี TEI 

เมื่อสิ้นสุดโครงการจัดท า
รายงานสรุปผลโครงการ 

29 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เร่ืองกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการ 
 วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี   : PM-CO-TEI-01 
                   หน้า ท่ี   : 15 ของ 15 

                                                     แก้ไขครั้งท่ี       

 วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

 : 2 

 : 15 มกราคม 2564 

6 บันทึกรายงานที่เกีย่วข้อง 
6.1 F-CO-TEI-01 : แบบค าขอการ สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต ่ าต ามโคร งการ วิจัย พัฒ นาและวิศวกรร มของ 

ภาคเอกชน 
6.2 F-CO-TEI-02rev01: ทะเบียนโครงการ (Log Book) โครงการที่ยื่นขอ 
6.3 F-CO-TEI-03 : ทะเบียนโครงการ (Log Book) โครงการที่อนุมัต ิ 
6.4 F-CO-TEI-04 : แบบแสดงสถานภาพโครงการ  
6.5 F-CO-TEI-05 : แบบประเมินผลโครงการสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน 
6.6 F-CO-TEI-06 : รายงานการเขา้เยี่ยมชมโรงงานเพ่ือประเมินผลโครงการสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

ภาคเอกชน 
6.7 F-CO-TEI-07 :  แบบประเมินผลการท างานของผู้ประเมินทางเทคนิค  
6.8 ข้อเสนอโครงการ  
6.9 รายชื่อผู้ประเมินทางเทคนิคที่ผ่านการอนุมัต ิ 




