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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 2 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ประวัติการแกไข (Revision History) 
  แกไข 
คร้ังท่ี 

วันท่ี รายละเอียดการแกไข DAR  No. 

0  5 พ.ค. 2560 ประกาศใชครั้งแรก CO-042/2560 
1    15 มิ.ย. 2561 1. ปรับช่ือฝายขายและบริการคียแอคเคานต เปน ฝายบริหาร

คียแอคเคานต / ฝายการตลาดและกิจกรรมสงเสริมคลสัเตอร 
เปน ฝายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอรนวัตกรรม/ งานพัฒนา
พ้ืนท่ี เปน งานพัฒนาพ้ืนท่ีและบริการลูกคา 

2. เพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี 1) ใบเสนอราคา 2) ใบ 
Event Function 3)  ใบ Event Service 4)  ใบสั่ งอาหาร     
5) แบบสอบถามผูจัดงาน (ประเมิน) 6) แบบประเมิน 
Supplier 7) บันทึกในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน มอก.18001  

CO-060/2561 

2 30 ต.ค. 2563 1. ปรับช่ือฝาย/งานใหเปนไปตามโครงสรางองคกรใหม ฉบับ  

26 ส.ค.62  ประกอบดวย 4  ฝาย ไดแก 1) ฝายบริการ

นวัตกรรมและคียแอคเคานต 2) ฝายพัฒนาธุรกิจและ     

คลัสเตอรนวัตกรรม 3) ฝายบริหารธุรกิจ 4) ฝายบริหารศูนย

ประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และ 8 งาน ไดแก 

1) งานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 2) งานคีย  

แอคเคานต 3) งานศูนยบริการลูกคา 4) งานพัฒนาความ

รวมมือพันธมิตร อวท. 5) งานสื่อสารการตลาด อวท.         

6) งานบริหารสัญญาและความรวมมือ 7) งานบริหารและ

สนับสนุน 8) งานวิศวกรรมและบริการอาคาร 

2. ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ังหมดในสวนรายละเอียด

จากเดิม คือ จากระดับฝายของ อวท. ลงไปเปนระดับงาน

ของ อวท. 

3. ปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน 9.2.1) การอนุมัติแบบตกแตง

พ้ืนท่ี แกไขให กรณีท่ีแบบตกแตงมีความซับซอน ใหสามารถ

อนุมัติแบบตกแตงบางสวนเพ่ือจะผูเชาดําเนินการไปกอนได 

และกรณีท่ีผูเชามีการติดต้ังมิเตอรสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมภายหลัง 

ใหมีการตรวจสอบการติดต้ังและนําขอมูลเขาระบบ myProperty 

เพ่ิมเติม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 3 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

 
 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานการใหบริการเชาใชพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (อวท.) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทําไดอยางถูกตองตามข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการใหบริการเชาพ้ืนท่ีใน อวท. ตอไป 

 
2. ขอบขาย 

ครอบคลมุถึงการใหบริการเชา/ใชพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
 

 

3.    นยิาม 
3.1 ACF   หมายถึง  เจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี 
3.2 ADS  หมายถึง เจาหนาท่ีงานบรหิารและสนับสนุนท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3 BES   หมายถึง เจาหนาท่ีงานวิศวกรรมและบริการอาคารท่ีไดรับมอบหมาย 
3.4 CAC   หมายถึง เจาหนาท่ีงานบรหิารสัญญาและความรวมมือท่ีไดรับมอบหมาย 
3.5 COM       หมายถึง  คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผูเชาพ้ืนท่ีหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
3.6 CSC  หมายถึง เจาหนาท่ีศูนยบริการลูกคาท่ีไดรบัมอบหมาย 
3.7 CUS   หมายถึง ลูกคา/ ผูใชบริการ/ ผูประสงคเชา ของ อวท. 
3.8 EVA   หมายถึง  กลุมผูประเมิน ประกอบดวย 

  1)   ผูทรงคุณวุฒิดานกิจกรรมวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรมท่ีไดรับการเสนอรายช่ือ 
       จากศูนยแหงชาติ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีข้ึนทะเบียนรายช่ือไวกับอุทยาน 
       วิทยาศาสตรประเทศไทย 

                    2)   ผูทรงคุณวุฒิดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
                    3)   ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมอาคาร 
                    4)   ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและธุรกิจ 
                    5)   ผูทรงคุณวุฒิดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ตามแตกรณี)        

3.9  KAS  หมายถึง  เจาหนาท่ีงานคียแอคเคานตท่ีไดรับมอบหมาย    
3.10 SEM  หมายถึง  เจาหนาท่ีงานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมท่ีไดรบัมอบหมาย 
3.11 TE     หมายถึง   ผูเชาใชพ้ืนท่ีของ อวท. 
3.12 Infoma    หมายถึง   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
3.13 myProperty  หมายถึง  ระบบสารสนเทศการบริหารอาคารสถานท่ี 

 
4.  เอกสารอางอิง 

4.1 ขอปฎิบัติท่ัวไปในการใชอาคาร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (G-CO-TSP-01) 
4.2 ระเบียบการเขาตกแตงพ้ืนท่ีเชาสําหรับผูใชพ้ืนท่ีและผูรับเหมาภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
     (G-CO-TSP-02) 
4.3 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากพ้ืนท่ีเชาภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเพ่ือสงกําจัด (G-CO-TSP-03) 
4.4. แนวทางการพิจารณาอนุญาตใหเชา/ใชพ้ืนท่ีของอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
 

 

 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 4 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

KAS 

KAS, ADS, EVA 

KAS 

ไมตอสัญญา 

ขอมูลไมเพียงพอ ไมอนุมัติ 

เขาเกณฑ 

ไมเขา
ขอบขาย 

ตอสัญญา 

CUS, KAS 

  อนุมัติ 

KAS, CUS 

 
 
5.  แผนผังกระบวนการทํางาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

แจงปฏิเสธลูกคา 5 

ACF, ADS, BES, CSC, KAS, TE 
 

KAS, CUS 

KAS, CUS 

ADS, BES, CSC, KAS, SEM, TE 

ADS, AFC, KAS, BES, SEM, CUS 

    ลูกคาแจงความประสงค/สมัครขอเชาพ้ืนที ่ 1 

รวบรวมความเห็น และสรุปผลการกล่ันกรอง 3 

แจงผลการอนุมตัิแกลูกคา 7 

จัดทําสัญญา/ ขอตกลงการใชพ้ืนที ่ 8 

ขอขอมูลเพ่ิมเตมิจากลูกคา 6 

ผูเชาออกจากพ้ืนที ่ 11 

การเขาใชและการรับบริการพื้นที่เชา 9 

เริ่มตน 

ส้ินสุด 

COM, KAS 

ADS, CAC, KAS,TE 
 

 

2 

ตรวจสอบเอกสาร 
และวิเคราะหขอมูล 

 

4 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณาอนุมัติ 

 
10 

สัญญาครบกําหนด 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 5 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

CUS, KAS 

 

6.  รายละเอียดกระบวนการทํางาน 
ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

1.      
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• แบบแจงความประสงคเชาพ้ืนท่ีในอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย (F-CO-TSP-01) 

• ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม)              
(F-CO-TSP-02) หรือ ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี 
(ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03) 

• ขอมูลดานวิศวกรรมอาคารและดานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในการเขาใชพ้ืนท่ี
หองปฏิบัติการ (F-CO-TSP-14) 

• เอกสารสําคัญประกอบการสมัคร 
 
เอกสารออก 

• ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม)              
(F-CO-TSP-02) หรือ ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี 
(ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03) 

• ขอมูลดานวิศวกรรมอาคารและดานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในการเขาใชพ้ืนท่ี
หองปฏิบัติการ (F-CO-TSP-14) 

• เอกสารสําคัญประกอบการสมัคร 

ขั้นตอนการทํางาน 
 

1. KAS รับการติดตอจาก CUS โดย (อาจ) ให CUS กรอกแบบแจง
ความประสงคเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย              
(F-CO-TSP-01) เพ่ือใหไดขอมูลเบ้ืองตน 

2. KAS ประสานงาน BES ใหทราบเรื่องพ้ืนท่ีท่ี CUS ประสงคเชา 
และ BES ตรวจสอบความพรอมของพ้ืนท่ี 

3. KAS พิจารณาในเบ้ืองตนวา กิจกรรมท่ีจะดําเนินในพ้ืนท่ีอุทยาน
ฯ เขาขอบขายตามแนวทางการพิจารณาฯ จึงเสนอให CUS 
กรอก ใบสมัครสําหรับเชาพ้ืนท่ีในอุทยานฯ (F-CO-TSP-02 หรือ          
F-CO-TSP-03)  พรอมแนบเอกสารสําคัญประกอบการสมัคร 
ดังน้ี.- 

3.1) หนังสือรับรองบริษัทท่ีมีอายุไมเกิน 60 วัน 
3.2) ภพ.20 (ถามี) 
3.3) งบการเงินปลาสุดยอนหลัง 2 ป 
3.4) ขอมูลดานวิศวกรรมอาคาร และดานการบริหารจัดการ
ความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม (F-CO-TSP-14) 
3.5)  ขอบขายการดําเ นินกิจกรรมในอุทยานฯ ตลอด
ระยะเวลา 
ท่ีประสงคเชา 
3.6) เอกสารแนะนําบริษัท/หนวยงาน และเอกสารประกอบ
อื่นๆ   
ตามท่ีเห็นสมควร เปนตน 

4. KAS รับใบสมัครและตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
เอกสารประกอบการสมัคร 

 

    ลูกคาแจงความประสงค/สมัครขอเชาพ้ืนที ่ 1 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 6 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

KAS 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
2. 
     
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม) (F-CO-
TSP-02) หรือ ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี    
(ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03) 

• ขอมูลดานวิศวกรรมอาคารและดานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในการเขาใชพ้ืนท่ี
หองปฏิบัติการ (F-CO-TSP-14) 

• เอกสารสําคัญประกอบการสมัคร 
• เอกสารแนะนําบริษัท (ถามี) 

 
เอกสารออก 

• แบบฟอรมขอมูลสรุปเพ่ือการวิเคราะห               
(F-CO-TSP-04) 

• ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม)              
(F-CO-TSP-02) หรือ ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี 
(ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03)             

• เอกสารแนะนําบริษัท (ถามี) 
 
 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
 

KAS ทําการตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูล และบันทึกลงขอมูล
สรุปเพ่ือการวิเคราะห (F-CO-TSP-04) โดยการวิเคราะหตอง
ครอบคลุมประเด็นดังน้ี.- 

 ลักษณะการดําเนินกิจกรรมเขาขอบขายแนวทางการพิจารณา
อนุญาตใหเชา/ใชพ้ืนท่ีของอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

 แผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับระยะเวลาในการขอ        
ทําสัญญาเชา/ใชพ้ืนท่ี เปนตน 

 ความครบถวนของขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือประเมินในแต 
ละดานตามขอบขายท่ี อวท. กําหนด 
 
ผลการพิจารณาและดําเนินการ : 

 เขาตามขอบขาย : ใหดําเนินการในขั้นตอนท่ี 3 
 ไมเขาขอบขาย : ใหดําเนินการในขั้นตอนท่ี 5 

 

 

2 

ตรวจสอบเอกสาร 
และวิเคราะหขอมูล 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 7 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

KAS, ADS, EVA 
3. 

                                            

  
 
เอกสารเขา 

• แบบฟอรมขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 
             (F-CO-TSP-04) 

• ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม)  (F-CO-
TSP-02) หรือ ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี        
(ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03) 

• ขอมูลดานวิศวกรรมอาคารและดานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในการเขาใชพ้ืนท่ี
หองปฏิบัติการ (F-CO-TSP-14)        

• เอกสารแนะนําบริษัท (ถามี) 
• แบบประเมินแยกตามหมวด อาทิ 

            - หมวดงานวิจยัพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม            
             (F-CO-TSP-06) 
           - หมวดสนับสนุนงานวจิัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม 
             (F-CO-TSP-07) 
           - หมวดประสานงานวิจยัพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม 
             (F-CO-TSP-08) 
           - หมวดสนับสนุนธุรกิจ (F-CO-TSP-09) 
           - หมวดความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 
             (F-CO-TSP-10) 
           - หมวดวิศวกรรมอาคาร (F-CO-TSP-11) 
           - หมวดการเงินและธุรกิจ (F-CO-TSP-12) 
 

เอกสารออก 

• ขอมูลสรุปผลการประเมิน (F-CO-TSP-05) 
• เอกสารประกอบวาระประชุม อาทิ 

             - Presentation แนะนําบริษัท 
             - สําเนาใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม)    

(F-CO-TSP-02) หรือใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี 
(ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03)           

             - ขอมูลสรุปเพ่ือการวิเคราะห (F-CO-TSP-04) 
             - ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญในแตละหมวด              
             - ภาพแสดงการใชพ้ืนท่ีในปจจุบัน 
               (กรณีขอตอสัญญา) 
             - ขอมูลผลการดําเนินงานเทียบแผน                  
               (กรณีขอตอสัญญา) 
             - เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
            

ขั้นตอนการทํางาน 
 

1. KAS เตรียมเอกสารประกอบตามท่ีระบุไวในรายการเอกสารเขา
เพ่ือใชแนบกับบันทึก/จดหมาย ขอรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

2. KAS แจ งขอราย ช่ือ ผู เ ช่ี ยวชาญจาก ศูนยแห งชา ติ  หรื อ
ผูเช่ียวชาญจากหนวยงาน สวทช. ท่ีเกี่ยวของจํานวน 1-2 คน 
(อยางนอย 1 คน) 

3. KAS นําสงสําเนาเอกสารตามท่ีระบุในรายการเอกสารเขาใหกับ
คณะ EVA เพ่ือใชประกอบการพิจารณา และอาจนัดหมาย
เพ่ือให CUS เขานําเสนอขอมูลแกคณะ EVA 

4. KAS จัดทําสรุปผลการประเมิน (F-CO-TSP-05)  และจัดเตรียม
เอกสารเขาสูการพิจารณาของ COM 

5. KAS บรรจุวาระพรอมสงเอกสารประกอบวาระการประชุมใหกับ 
ADS เพ่ือจัดประชุม COM 
 

 

 
 

รวบรวมความเห็น และสรุปผลการกล่ันกรอง 3 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 8 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
4.                                              
                                            
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ขอมูลสรุปผลการประเมิน (F-CO-TSP-05) 
• เอกสารประกอบวาระประชุม อาทิ 

             - Presentation แนะนําบริษัท 
             - สําเนาใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม)    

(F-CO-TSP-02) หรือใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี 
(ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03)           

             - ขอมูลสรุปเพ่ือการวิเคราะห (F-CO-TSP-04) 
             - ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญในแตละหมวด              
             - ภาพแสดงการใชพ้ืนท่ีในปจจุบัน 
               (กรณีขอตอสัญญา) 
             - ขอมูลผลการดําเนินงานเทียบแผน                  
               (กรณีขอตอสัญญา) 
             - เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

เอกสารออก 

•  รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและ
ประเมินผูเชา 

 ขั้นตอนการทํางาน 
 

1. KAS  นําเสนอวาระตอท่ีประชุม COM 
2. COM พิจารณาคัดเลือก CUS เพ่ืออนุมัติ หรือ ไมอนุมัติการเชา

พ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย หรือ ขอขอมูลเพ่ิมเติม
และนําเสนอเขาสูการพิจารณาใหม 

 
 ผลการพิจารณาและดําเนินการ : 

1. ไมอนุมัติ ใหดําเนินการในขั้นตอนท่ี 5 
2. ขอมูลไมเพียงพอ ใหขอขอมูลตามขั้นตอนท่ี 6 
3. อนุมัติ ใหดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 

 

COM, KAS 
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คณะกรรมการฯ 
พิจารณาอนุมัติ 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 9 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
5. 

 

 
 
เอกสารเขา 

• มติท่ีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผู
เชา 

 
เอกสารออก 

• จดหมาย หรือ e-mail 

 ขั้นตอนการทํางาน 
 

KAS แจงปฏิเสธการใหเชาพ้ืนท่ีแก CUS ทราบ ผานทาง e-mail 
หรือ จดหมาย และบันทึกเอกสารไวเปนขอมูลหลักฐาน 

 

 
 
 
 
 

6. 

 

 
 
 
เอกสารเขา 

- ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับใชประกอบการประเมิน 
 
เอกสารออก 

- ขอมูลเพ่ือนําเสนอเพ่ิมเติม 
 
 
 

 ขั้นตอนการทํางาน 
1. KAS ประสานงานกับ CUS เพ่ือขอขอมูลตามท่ี COM ตองการ 

ผานทางจดหมาย โทรศัพท หรือ e-mail 
2. เม่ือ KAS ไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจาก CUS แลว ใหนําสงใหแก ADS 

เพ่ือนําเสนอตอ COM เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

KAS, CUS 
แจงปฏิเสธลูกคา 5 

KAS, CUS 
ขอขอมูลเพ่ิมเตมิจากลูกคา 6 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 10 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
7. 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• มติท่ีประชุม COM 
 
เอกสารออก 

• จดหมาย หรือ e-mail แจงผลการอนุมัติใหเชาพ้ืนท่ี
ของ COM พรอมแจงใหลูกคายืนยันการเขาเชาพ้ืนท่ี
และสงมอบเอกสารประกอบการทําสัญญา 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
 
1. KAS แจงผลการอนุมัติการเชาพ้ืนท่ีให CUS ทราบทางจดหมาย 

หรือ e-mail และเก็บเปนขอมูลหลักฐาน 

2. ADS นําสงรายงานประชุม COM ให KAS เพ่ือไวอางอิง 
3. KAS แจง CUS เพ่ือขอรับการยืนยันในการทําสัญญาเชา และ

กําหนดวันเริ่มตนสัญญา  
4. CUS นํ า ส ง เ อ กสา รประกอบการ ทํ า สัญญา ให แ ก  KAS                 

จํานวน 2 ชุด ดังน้ี.- 
4.1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีอายุไมเกิน       
       60 วัน 
4.2. สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจ 
      ลงนามในสัญญา 
4.3. หนังสือมอบอํานาจใหลงนามในสัญญา (ถามี) 
4.4. สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของพยานฝายผูเชา 
      จํานวน 1 ทาน 

 

 
 
 

KAS, CUS 
แจงผลการอนุมตัิแกลูกคา 7 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 11 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
8. 

 

 
 
เอกสารเขา 

• เอกสารประกอบเพ่ือการจัดทําสัญญาของผูขอเชา 
• เอกสารประกอบเพ่ือการทําขอตกลงการใชพ้ืนท่ี 

 
 
เอกสารออก 

• สัญญาการเชาและเอกสารสําคัญประกอบสัญญา 
• หลักฐานการชําระคาใชจาย 
• อากรแสตมป หรือ สลักหลังตราสาร 

 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
 
1. CUS ยื่นเอกสารประกอบเพ่ือการทําสัญญาการเชาพ้ืนท่ีอุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย 
2. KAS ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสาร

ประกอบการขอทําสัญญา 
3. KAS แจงขอทําสัญญาการเชาพ้ืนท่ีอุทยานฯ ไปท่ี ADS            

โดยผานระบบ myProperty 
4. ADS จัดทําสัญญา และแจงรายการคาใชจายและรายการอื่นๆ        

ท่ีเกี่ยวของเสนอตอ CUS ภายใน 7 วันทําการ นับจากเอกสาร
ประกอบการทําสัญญาสมบูรณ กรณี ท่ีมีแนบทายสัญญา
เกี่ยวของกับความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม ใหนําสงรางสัญญา
ใหกับ SEM เพ่ือพิจารณาเงื่อนไขกอนการทําสัญญาจริง  

5. KAS ติดตามผลการชําระคาใชจายแรกเขา (เงินประกันสัญญา 
และคาใชจายในเดือนแรกเขา) และสัญญาท่ีผูมีอํานาจ CUS   
ลงนามแลว เพ่ือนําสงตอใหกับ ADS 

6. ADS นําเสนอสัญญาท่ี CUS ลงนามแลว ตอผูบริหารของ        
สํานักงานฯ ท่ีมีอํานาจลงนาม 

7. ADS จัดเก็บตนฉบับสัญญาตามแนวทางท่ีสํานักงานฯ กําหนด 
และสงมอบคูฉบับสัญญาใหกับ CUS (จากน้ี CUS เปล่ียนเปน 
TE) และบันทึกขอมูลไวในระบบ Infoma 

8. ADS บันทึกไฟลสําเนาสัญญาไวในระบบ myProperty และแจง
ผูเกี่ยวของ ไดแก ACF, BES, KAS, CSC ทราบเพ่ือใชอางอิง 
และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

9. ADS จัดสงขอมูลท่ีเกี่ยวกับสัญญา ระยะเวลาการเชา ยอดเงิน    
ค า เช า  ค าบริ การ  และค า ใช จ ายต า งๆ โดยผ านระบบ 
myPropertyใหแก ACF เพ่ือออกใบแจงหน้ีและนําสงให TE 
ภายในกําหนด ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

 

ADS, ACF, KAS, BES, SEM, CUS 

จัดทําสัญญา/ ขอตกลงการใชพ้ืนที ่ 8 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 12 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
9. 
 

 

 
 
 

เอกสารเขา (9.1) 
• สําเนาหนังสือสัญญา  

 
 
เอกสารออก (9.1) 

• เอกสารสงมอบพ้ืนท่ีเชา (แบบสงมอบ-รับคืน
พ้ืนท่ี (F-CO-TSP-19) 

 
 
 

ขั้นตอนการทํางาน  

      9.1) การสงมอบพ้ืนท่ี  
1. KAS ประสานงานกับ BES และ TE เพ่ือกําหนดวันสงมอบพ้ืนท่ี  
2. BES เตรียมพ้ืนท่ีและระบบสวนควบอาคาร พรอมท้ังเอกสารเพ่ือ

การสงมอบพ้ืนท่ี จํานวน 2 ชุด (ตนฉบับและคูฉบับ) 
3. ในวันสงมอบพ้ืนท่ี ให CSC และ BES/SEM ใหคําแนะนําแก TE 

เกี่ ยวกับการใชอาคารและการใชบริการในพ้ืนท่ีอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย  

4. เม่ือดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีและระบบสวนควบอาคารแลว      
BES สงมอบแบบสงมอบ-รับคืนพ้ืนท่ี (F-CO-TSP-19) คูฉบับ   
ให TE  

5. BES จัดเก็บเอกสารแบบสงมอบ-รับคืนพ้ืนท่ีตนฉบับ สงสําเนา
ใหแก KAS, ADS และดําเนินการผูกมิเตอรระบบสาธารณูปโภค
กับพ้ืนท่ีเชาในระบบ myProperty 

 
เงื่อนไขการสงมอบพ้ืนท่ี 
พรอมสงมอบพ้ืนท่ี : เม่ือสัญญาสมบูรณ และ TE ชําระเงินประกัน 

                        สัญญาและคาใชจายงวดแรกเขาเรียบรอยแลว 
 
 

  

ADS, BES, CSC, KAS, SEM, TE 

การเขาใชและการรับบริการพื้นที่เชา 9 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 13 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 
เอกสารเขา(9.2.1) 

• แบบขออนุมัติแบบตกแตง (F-CO-TSP-15) 
• แบบแปลนงานสถาปตยและงานระบบ

วิศวกรรม 
• แผนงานตกแตงพ้ืนท่ี 

 
 
เอกสารออก (9.2.1) 

• e-mail แจงผลพิจารณาอนุมัติการตกแตง 
 

      9.2) การตกแตงพ้ืนท่ี 

9.2.1) การอนุมัติแบบตกแตงพ้ืนท่ี 
1. TE ขออนุมัติแบบตกแตงพ้ืนท่ีตอ CSC จํานวน 3 ชุด 

ประกอบดวย 
1.1 แบบขออนุมัติแบบตกแตง (F-CO-TSP-15) 
1.2 แบบแปลนงานสถาปตยและงานระบบวิศวกรรม 
1.3 แผนงานตกแตงพ้ืนท่ี (ถ้ามี) 

2. CSC สงชุดเอกสารแบบตกแตงพ้ืนท่ีใหแก BES ภายใน  

      1 วันทําการ 

3. BES พิจารณาอนุมัติและแจงผลการพิจารณาแบบตกแตง

ใหแก TE ทาง e-mail (หรือวิธีอ่ืนซึ่งตองจัดทําบันทึกไว

เปนหลักฐาน)ภายใน 7 วันทําการ และแจงให CSC ทราบ 

4. กรณีท่ี TE มีการติดต้ังมิเตอรสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมภายหลัง ให 

BES ตรวจสอบการติดต้ังและนําขอมูลเขาระบบ myProperty 

เพ่ิมเติมดวย 

 
เงื่อนไขการอนุมัต ิ

อนุมัติแบบตกแตง : เมื่อ TE สงแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบท่ีขออนุมัติครบถวนสมบูรณ  

(กรณีท่ีการตกแตงซับซอน BES สามารถขอเอกสารเพ่ิม และ
อาจพิจารณาอนุมัติแบบตกแตงบางสวนให TE ดําเนินการ
เฉพาะบางสวนไปกอนได แตทายท่ีสุดการอนุมัติแบบตกแตง
ตองครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนด  

 
 
 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 14 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 

เอกสารเขา (9.2.2) 
• แบบขออนุมัติแบบตกแตง (F-CO-TSP-15 ) 
• ใบอนุญาตปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง (F-NS-SED-S03) 

สําหรับ อาคาร INC1, INC2, Garden of 
Innovation, Incubator Wing, NECTEC, BIOTEC 

• แบบขออนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit)          
(F-MT- SHE-S15) สําหรับอาคาร MTEC 

• แบบขอรับบริการดานสถานท่ี (F-CO-TSP-21) 
• สําเนากรมธรรมประกันชวงการตกแตงพ้ืนท่ี หรือ

สําเนากรมธรรมประกันการเชาพ้ืนท่ี 

 
เอกสารออก (9.2.2) 

• แบบขออนุมัติแบบตกแตง (F-CO-TSP-15) 

• ใบอนุญาตปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง                 
(F-NS-SED-S03) สําหรับ  อาคาร INC1, INC2, 
Garden of Innovation, Incubator Wing, 
NECTEC, BIOTEC 

• แบบฟอรมขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาและของ
ผูรับเหมา (F-MT- SHE-S15) สําหรับอาคาร MTEC 

• แบบขอรับบริการดานสถานท่ี (F-CO-TSP-21) 

• สําเนากรมธรรมประกันชวงการตกแตงพ้ืนท่ี หรือ
สําเนากรมธรรมประกันการเชาพ้ืนท่ี 

• แบบตรวจสอบการตกแตงพ้ืนท่ี (F-CO-TSP-20) 

9.2.2) การอนุมัติเขาตกแตงพ้ืนท่ี 
1. TE สงเอกสารขอเขาตกแตงพ้ืนท่ีให BES ลวงหนาอยางนอย 1-3   
    วันทําการ ดังน้ี 

1.1. แบบขออนุมัติแบบตกแตง (F-CO-TSP-15) ท่ีผานการ   
      อนุมัติจาก BES 
1.2. ใบอนุญาตปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง (กรณีขอเขาตกแตง 
      พ้ืนท่ีในอาคาร MTEC ใชแบบฟอรมขออนุญาต  
      ปฏิบัติงาน) 

        1.3. แผนการเขาตกแตงพ้ืนท่ี (ถามี) 
2.  BES พิจารณาอนุมัติการเขาตกแตงพ้ืนท่ี และแจงผลกลับให         
    TE ทราบภายใน 1 วันทําการ นับต้ังแตไดรับเอกสารครบถวน 

3.  BES ตรวจสอบระหวางการเขาตกแตงพ้ืนท่ีของ TE 

4.  BES และ SEM ตรวจความถูกตองของการเขาตกแตงพ้ืนท่ีใหตรง  

    ตามแบบท่ีไดรับการอนุมัติ โดยใชแบบตรวจสอบการตกแตงพ้ืนท่ี    

    (F-CO-TSP-20) 

5.  TE จัดสงแบบกอสรางจริง (As Built) และ BES จัดเก็บแบบ           

     ท่ีไดรับการอนุมัติครบถวนสมบูรณ 

 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 15 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 
เอกสารเขา (9.3) 

• แบบขอรับบริการดานสถานท่ี (F-CO-TSP-21) 

• แบบขอทําบัตร (CARD ISSUE REQUEST 
FORM  (F-CO-TSP-16) 

• หนังสือรับรองการทําบัตร (F-CO-TSP-17) 

• เอกสารขอรับบริการเชาพ้ืนท่ี ไดแก เชาบูธ บริเวณ 
โรงอาหารกลาง, เชาพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร, เชา
พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม, เชาหองประชุม และหรือ
อุปกรณเสริม (หองประชุม) 

• แบบนําสงและรับของเสียอันตราย (F-NS-SED-03) 
• แบบนําสงและรับของเสียอันตรายเพ่ือนําสง กําจัด

หนวยงานรับกําจัดภายนอก (F-CO-TSP-25) 

 
เอกสารออก (9.3)      
   - ไมมี 

9.3) การขอรับบริการดานอาคารสถานท่ี 
    9.3.1) งานบริการทําความสะอาด 
1. TE แจง CSC ขอรับบริการโดยใชแบบขอรับบริการดาน สถานท่ี  

(F-CO-TSP-21)    

2. CSC ตอบกลับขอมูลให TE ทราบ และเสนอบริการให TE 

ทราบภายใน 1 วันทําการ 

3. CSC ใหบริการตามคํารองขอ และเรียกเก็บคาบริการจาก TE  
 
    9.3.2) งานบริการดานการสือ่สารและโทรคมนาคม 
1. TE แจง CSC ขอรับบริการโดยใชแบบขอรับบริการดานสถานท่ี  

(F-CO-TSP-21)    

2. CSC ตอบกลับขอมูลให TE ทราบ ภายใน 1 วันทําการ และ

ประสานสงขอมูลการขอรับบริการใหกับผูใหบริการดานการ

ส่ือสารและโทรคมนาคม (TSP Service Provider) โดย TSP 

Service Provider จะประสานงานเพ่ือเสนอบริการโดยตรง

ใหกับ TE  

3. TSP Service Provider แจงยืนยันการใหบริการแก CSC เพ่ือ

ทราบ (กรณีมีการเก็บคาใชจายในการเชื่อมตอคูสาย  

4. CSC จะดําเนินการเรียกเก็บคาใชจายจาก TE ตอไป)  

 
   9.3.3) งานบริการแจงซอมบํารุง 
1. TE แจง CSC ขอรับบริการโดยใชแบบขอรับบริการดานสถานท่ี  

(F-CO-TSP-21) เฉพาะกรณีท่ีมีการเก็บคาใชจาย 
2. CSC ประสานงานแจงซอมบํารุงแก BES ภายใน 1 วันทําการ 

3. BES พิจารณาการขอรับบริการ และติดตอกับ CSC เพ่ือขอ    
นัดหมาย TE เขาซอมบํารุง 

4. BES ดําเนินการ 
4.1  กรณีไมมีคาใชจายในการซอมบํารุง: 

BES เขาใหบริการซอมบํารุงตามปกติ 
4.2 กรณีมีคาใชจายในการซอมบํารุง: 

BES นําสงขอมูลประมาณการคาซอมบํารุงใหแก 
CSC เพ่ือทําเสนอราคาใหแก TE 

 
 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 16 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
 
 
                                     
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3.4) งานบริการจัดเก็บของเสยีอันตราย 
1. TE แจง SEM ขอรับบริการโดยใชแบบนําสงและรับของเสีย

อันตรายแบบนําสงและรับของเสียอันตราย (F-NS-SED-03) 
และ/หรือแบบนําสงและรับของเสียอันตรายเพ่ือนําสงกําจัด
หนวยงานรับกําจัดภายนอก (F-CO-TSP-25)  

2. SEM ตอบกลับ TE เพ่ือยืนยันการเขาไปจัดเก็บของเสีย (สารเคมี) 
ตามกําหนดเวลาการใหบริการ 

3. SEM เขาดําเนินการจัดเก็บของเสีย (สารเคมี) ของ TE 
4. SEM แจง ADS เพ่ือเรียกเก็บคาบริการจาก TE 

 
9.3.5) งานบริการทําบัตรผูเชา/ ทําบัตรเขา-ออกอาคาร 
1. TE แจง CSC ขอรับบริการโดยใชแบบขอทําบัตร (CARD 

ISSUE REQUEST FORM (F-CO-TSP-16) และแนบเอกสาร
ประกอบการขอรับบริการ 1 ชุด ดังน้ี 

1.1 หนังสือรับรองการทําบัตร (F-CO-TSP-17) 
1.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูขอทําบัตร 
1.3 ภาพถายบุคคลหนาตรง พ้ืนหลังสีขาวและ/หรือไฟล 
     ภาพถายบุคคลหนาตรง พ้ืนหลังสีขาว 
1.4 หลักฐานการชําระคาบริการผานบัญชีธนาคารของ สวทช. 

2. CSC ตรวจสอบแบบขอคําขอฯ และเอกสารประกอบครบถวน

สมบูรณ เพ่ือสงใหแก SEM ภายใน 1 วันทําการ 

3. SEM พิจารณาการขอรับบริการ และจัดทําบัตร 
4. SEM สงมอบบัตรผูเชา/บัตรเขา-ออกอาคาร/บัตรจอดรถ ใหแก 

TE ภายใน 3 วันทําการ นับต้ังแตวันไดรับแจงขอรับบริการและ
เอกสารประกอบครบถวนสมบูรณ 

     
 
 

 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 17 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
   

 9.3.6) งานบริการบริการเชาพ้ืนท่ีชั่วคราว 
1. TE แจง CSC ขอรับบริการโดยใชแบบขอรับบริการดานสถานท่ี 

(F-CO-TSP-21)  

2. CSC ประสาน BES เพ่ือจัดเตรียมพ้ืนท่ี  

3. CSC เสนอราคาบริการพ้ืนท่ีชั่วคราวใหกับ TE 

4. TE นําสงหลักฐานการชําระคาบริการพ้ืนท่ีชั่วคราวใหแก CSC 

5. CSC ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารการชําระ และ แจง

กําหนดวันนัดหมายให BES ดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีใหกับ TE 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 18 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
10. 
 
 
 
 
 
เอกสารเขา 

• ขอมูลรายการสัญญาเชาครบกําหนด 
 

เอกสารออก 

• หนังสือ หรือ e-mail แจงผูเชาเตือนครบกําหนด
สัญญา พรอมใหผูเชาตอบกลับเพ่ือยืนยันการขอตอ
สัญญา หรือ ไมตอสัญญา (ส้ินสุดสัญญา) 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการทํางาน 
1. CAC ออกหนังสือแจงครบกําหนดสัญญาให TE ลวงหนา

อยางนอย 150 วันกอนครบกําหนดสัญญาใหกับ TE ทราบ 
และสงสําเนาหนังสือใหกับ KAS/CSC ทราบ ผานระบบ 
Infoma และ/หรือ e-mail 

2. TE แจงตอบการตอสัญญา/ ปฏิเสธการตอสัญญา 
 

ผลการพิจารณาและดําเนินการ : 
• ผูเชาประสงคตอสัญญา - ใหดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 
• ผูเชาไมตอสญัญา/สิ้นสุดการเชาพ้ืนท่ีตามสญัญา –      

ใหดําเนินการในข้ันตอนท่ี 12 
 

 

 

 

 

 

ADS,CAC, KAS,TE 
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สัญญาครบกําหนด 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 19 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 
11. 
 

 
 
เอกสารเขา 

• หนังสือแจงไมตอสัญญา (ส้ินสุดสัญญา)/ ขอตกลง 
จาก TE 

• หนังสือแจงขอส้ินสุดสัญญากอนครบกําหนดจาก   
TE 

• สําเนาหลักฐานการรับมอบพ้ืนท่ีคืน และกําหนด    
วันออกจากพ้ืนท่ีของ TE จาก BES 

• สําเนาหลักฐานการแจงผลการชําระหน้ีและคืนเงิน
ประกันสัญญา 

 
 
เอกสารออก 

• เอกสารรับมอบคืนพ้ืนท่ีเชา (แบบสงมอบ-    
รับคืนพ้ืนท่ี (F-CO-TSP-19)) 

• บนัทึกแจ้งคืนเงินหลักประกันสัญญา 

 

 ขั้นตอนการทํางาน 
 
1. KAS รับแจงความประสงคจาก TE ไมตอสัญญา/ ขอส้ินสุด

สัญญาเชาภายใตเงื่อนไขของสัญญา 
2. KAS แจงให ADS เพ่ือทราบขอมูลและเตรียมดําเนินการในสวน 

ท่ีเกี่ยวของ (หน้ีคางชําระ/ตรวจสอบยอดเงินประกันสัญญาเพ่ือ
เตรียมคืน) 

3. KAS แจงให  BES เ พ่ือทราบขอมูล และเตรียมดําเนินการ         
ในสวนท่ีเกี่ยวของตามขั้นตอนการรับคืนพ้ืนท่ีเชา 

4. ADS ประมวลคาใชจายคางชําระท้ังหมดของ TE และแจงให   
TE ทราบ เพ่ือดําเนินชําระคาใชจายคงคาง 

5. TE ชําระคาใชจายท่ีคงคางครบถวนแลวเสร็จ และนําสงหลักฐาน
ใหการชําระให ADS ทราบ  

6. ADS แจง KAS/CSC/ BES ผานระบบinfoma หรือ เอกสาร
ภายใน หรือ e-mail เพ่ือยืนยันการส้ินสุดสัญญาของ TE และ  
ให BES ดําเนินการรับคืนพ้ืนท่ีจาก TE ได 

7. BES ประสานงานนัดหมาย และรับมอบพ้ืนท่ีเชาคืนจาก TE 
8. เ ม่ือดําเนินการเสร็จ BES จัดสงสําเนาหลักฐานการรับคืน     

พ้ืนท่ีจาก TE ให KAS/ CSC และ ADS 
9. ADS ทําบันทึกแจง ACF ให คืนเงินหลักประกันสัญญาของ       

TE และสงสําเนาบันทึกให KAS/CSC ทราบ 
10. ADS ติดตามผลการคืนหลักประกัน TE ใหแลวเสร็จ 

11. KAS จัดเก็บสําเนาขอมูลหลักฐานสําคัญเขาแฟมลูกคาและ         
       ปดแฟมบัญชีลูกคา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACF, ADS, BES, CSC, KAS,TE 

ผูเชาออกจากพ้ืนที ่ 11 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการบริหาร 

พ้ืนท่ีเชาภาคเอกชนอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่ : PM-CO-TSP-01 
หนาที่                           : 20 ของ 20 
แกไขคร้ังที่                     : 2 
วันที่มีผลบังคับใช             : 30 ตุลาคม 2563 

 

 
7. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

• แบบแจงความประสงคเชาพ้ืนท่ี (F-CO-TSP-01) 
• ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (รายใหม) (F-CO-TSP-02) 
• ใบสมัครสําหรับการเฃาพ้ืนท่ี (ตอสัญญา) (F-CO-TSP-03) 
• ขอมูลสรุปเพ่ือการวิเคราะห (F-CO-TSP-04) 
• ขอมูลสรุปผลการประเมิน (F-CO-TSP-05) 
• แบบประเมินหมวดงานวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพ่ือเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย         

(F-CO-TSP-06) 
• แบบประเมินหมวดสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพ่ือเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตร      

ประเทศไทย (F-CO-TSP-07) 
• แบบประเมินหมวดประสานงานวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพ่ือเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

(F-CO-TSP-08) 
• แบบประเมินหมวดสนับสนุนธุรกิจเพ่ือเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (F-CO-TSP-09) 
• แบบประเมินหมวดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพ่ือเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  

(F-CO-TSP-10) 
• แบบประเมินหมวดวิศวกรรมอาคารเพ่ือเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (F-CO-TSP-11) 
• แบบประเมินหมวดการเงินและธุรกิจเพ่ือเชาพ้ืนท่ีในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (F-CO-TSP-12) 
• ขอมูลดานวิศวกรรมอาคารและดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเขาใชพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการภายในอุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย (F-CO-TSP-14) 
• แบบขออนุมัติแบบตกแตง (F-CO-TSP-15) 
• แบบขอทําบัตร (CARD ISSUE REQUEST FORM (F-CO-TSP-16) 
• หนังสือรับรองการทําบัตร (F-CO-TSP-17) 
• แบบสงมอบ-รับคืนพ้ืนท่ีเชา (F-CO-TSP-19) 
• แบบตรวจสอบการตกแตงพ้ืนท่ี (F-CO-TSP-20) 
• แบบขอรับบริการดานสถานท่ี (F-CO-TSP-21) 
•  แบบนําสงและรับของเสียอันตราย (F-CO-TSP-25) 
•  แบบนําสงและรับของเสียอันตราย (F-NS-SED-03) 
•  ใบอนุญาตปฏิบัติงานท่ีมีความเสีย่ง (F-NS-SED-S03) 
•  แบบขออนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) (F-MT-SHE-S15) 
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