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แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
(Guideline for ITAP’s financial support : Individual Project)
โปรแกรมสนับ สนุน การพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)
ฝ่ ายสนับ สนุน การสร้างนวัต กรรมภาคเอกชน
สํานัก งานพัฒนาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ (สวทช.)

ผู้อ นุม ัต ิ :

วัน ที :
(นางสาวนัน ทิยา วิร ิย บัณฑร)
ผู้อ าํ นวยการ
ฝ่ ายสนับ สนุน การสร้างนวัต กรรมภาคเอกชน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ เลขทีเอกสาร
หน้าที
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
แก้ไขครังที
นวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
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ประวัต กิ ารแก้ไ ข (Revision History)
แก้ไ ขครังที
วัน ทีแก้ไ ข

0
1

2

3

4

ธ.ค.
ธ.ค.

รายละเอียดการแก้ไ ข

ประกาศใช้ครังแรก
- แก้ไข ชือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance
Program) เป็ น
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Innovation and Technology Assistance Program)
-แนวทางการเบิกเงินสนับสนุนโปรแกรม ITAP
(บริการทีปรึกษาเพือพัฒนา อุตสาหกรรม ประเภท
โครงการเดียว) เป็ น
แนวทางการเบิกเงินสนับสนุนโครงการ
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภท
โครงการเดียว)
-เพิมเติมประโยคให้เป็ นปั จจุบนั
มี.ค. 2562 -ปรับรายละเอียดเอกสารเบิกเงินค่าเดินทาง ค่าทีพักของ
ผูเ้ ชียวชาญ (หมวด 1, 2)
-เพิมค่าสอบเทียบ เช่าเครืองมือวัด (หมวด ข้อ . )
-เพิมรายละเอียดเอกสารเบิกเงินของค่าจ้างเหมา
(หมวด ข้อ 4.3)
9 ธ.ค. 2562 เปลียนชือ ฝ่ าย ตามคําสังปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
สวทช. (มีผลบังคับใช้ ส.ค.
)
ชือฝ่ ายเดิม : ฝ่ ายพัฒนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ใหม่ : ฝ่ ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน
พ.ย.
- ยกเลิก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร้านค้า ใน
นิยามออก
- บริษัทต้องส่งเอกสารขอเบิกจ่ายภายใน 2 เดือน เป็ น
เดือน

DAR No.

CO 113/2559
CO 132/2559

CO 023/2562

CO 044/2563

CO 173/2563

แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ เลขทีเอกสาร
หน้าที
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
แก้ไขครังที
นวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
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แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม-ประเภทโครงการเดียว)
(Guideline for ITAP’s financial support : Individual Project)
คําแนะนําเกียวกับ เอกสารทีใช้เ บิก เงิน สนับ สนุน โครงการ
คําแนะนําทัวไป
 เพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที บริษัทควรมีการมอบหมายให้มีผรู้ บั ผิดชอบการขอเบิกเงิน
สนับสนุนโครงการโดยเฉพาะ และควรศึกษารายละเอียดและขันตอนของการเบิกเงินสนับสนุนตังแต่ช่วงเริมต้น
โครงการ
 หลักฐานการขอเบิกเงินควรเป็ นสําเนาใบเสร็จรับเงินทีมีการกํากับภาษี แบบเต็ม
 มีขอ้ ความชัดเจน และสามารถอ่านได้สะดวก โดยเฉพาะในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ
 ห้ามมีการลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยเด็ดขาด
(ในกรณีจาํ เป็ น จะต้องเซ็นชือกํากับโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัท พร้อมระบุวนั ทีแก้ไข)
 ใบเสร็จรับเงินให้ระบุชือบริษัท และทีอยูข่ องบริษัททีขอเบิกเงินสนับสนุนให้ถกู ต้อง
(ถ้าระบุเป็ นชือคน ชือโครงการ หรือชืออืนๆ จะไม่สามารถนํามาเบิกได้)
 กรณีทีใช้สาํ เนาใบเสร็จรับเงิน จะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชือของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัท
และประทับตราสําคัญของบริษัท ในทุกหน้าทุกฉบับ
 กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง จะต้องประทับตราบริษัท และผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัทเซ็นชือกํากับทุก หน้า
 ในกรณีทีไม่สะดวก ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัทอาจทําหนังสือมอบฉันทะให้บคุ คลอืนดําเนินการแทนได้
 ในกรณีทีผูร้ บั เงินเป็ นบุคคลไม่สามารถออกเป็ นใบเสร็จรับเงินได้ อาทิ การเช่ารถ อนุโลมให้ใช้ใบแทนใบสําคัญ
จ่ายเงิน โดยจะต้องมีสาํ เนาบัตรประชาชนของผูร้ บั เงิน พร้อมให้รบั รองสําเนาถูกต้อง
 ให้เบิกจ่ายตามจริง และอยูใ่ นงบประมาณโครงการทีได้รบั อนุมตั ิ
 ค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากทีระบุไว้ในงบประมาณโครงการ ไม่สามารถนํามาเบิกเงินสนับสนุนได้ เว้นแต่บริษัท
จะมีการทําหนังสือขออนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษ ทังนีขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูอ้ าํ นวยการโปรแกรม ITAP
 หากสงสัยประการใด สามารถปรึกษาหรือขอดูตวั อย่างได้ทีทีปรึกษาเทคโนโลยีทีดูแลโครงการ (ITA)

นิย าม
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท

หมายถึง กรรมการซึงลงชือผูกพันบริษัทได้
(ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า)
หมายถึง นิติบคุ คลทีได้รบั การสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP
อาทิ บริษัท ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ห้างหุน้ ส่วน สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน ทะเบียนพาณิชย์

แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ เลขทีเอกสาร
หน้าที
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
แก้ไขครังที
นวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
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ตารางรายการเอกสารทีใช้เ บิก เงิน สนับ สนุน โครงการ
รายการค่าใช้จ ่าย
เอกสารทีใช้เ บิก เงิน
.หมวดค่าใช้จ ่ายของผู้เ ชียวชาญต่างประเทศ
. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ใบเสร็จรับเงินค่าตัวเครืองบิน
ประเทศต้นทาง-กรุงเทพฯ
1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
แบบเหมาจ่าย (รวม
ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดอืนๆ)

1. ใบสําคัญรับเงินทีเป็ นแบบฟอร์ม
ของบริษัท หรือใช้หวั จดหมายของ
บริษัท โดยทีให้ผเู้ ชียวชาญเป็ นผูล้ ง
นามรับเงิน
2. สําเนาหนังสือเดินทางของ
ผูเ้ ชียวชาญต่างประเทศ เฉพาะหน้าที
มีรูปถ่าย และหน้าทีมีการประทับตรา
วันเข้าประเทศไทย

1.3 ค่าทีพัก

กรณีที โรงแรม
1.1 ใบเสร็จรับเงิน
1.2. Folio ระบุชือผูพ้ กั และวันเวลาที
เข้าพัก รายละเอียดเลขทีห้องพัก และ
รายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย
กรณีที บ้านเช่า
ใบสําคัญรับเงิน

1.4 ค่าตัวเครืองบิน
ภายในประเทศ

ใบเสร็จรับเงินค่าตัวเครืองบิน

คําแนะนํา
ใบเสร็จรับเงินต้องระบุ
1.1 ชือและทีอยูข่ องบริษัทให้ถกู ต้อง
1.2 ชือผูเ้ ชียวชาญให้ถกู ต้อง
1. ในใบสําคัญรับเงินให้ระบุ
1.1 วันทีเริมต้นและสินสุดการว่าจ้าง
1.2 จํานวนเงิน
1.3 ชือบริษัท
1.4 ชือโครงการ
1.5 ชือผูเ้ ชียวชาญ
2. ในกรณีทีเป็ นโครงการระยะยาว อาจแบ่ง
จ่ายเป็ นรายเดือนตามความเหมาะสม
3. ควรอธิบายให้ผเู้ ชียวชาญเข้าใจตังแต่เริม
โครงการ
ระบุชือและทีอยูข่ องบริษัทในใบเสร็จรับเงินให้
ถูกต้อง
1. ให้ระบุชือผูเ้ ชียวชาญใน Folio ให้ถกู ต้อง
2. ในกรณีทีเป็ นโรงแรมขนาดเล็ก ทีไม่มีการทํา
Folio ให้ระบุชือผูเ้ ข้าพักในใบเสร็จรับเงิน แทน
1. จะต้องมีสาํ เนาบัตรประชาชนของผูร้ บั เงิน
พร้อมให้รบั รองสําเนาถูกต้อง
2. ให้ระบุชือผูพ้ กั ในใบสําคัญรับเงิน
1. ใบเสร็จรับเงินต้องระบุ
1.1 ชือและทีอยูข่ องบริษัทให้ถกู ต้อง
1.2 ชือผูเ้ ชียวชาญให้ถกู ต้อง
2. เบิกได้เฉพาะการเดินทางในประเทศที
เกียวเนืองกับการปฏิบตั ิงานภายใต้โครงการ
หากจําเป็ นต้องเดินทางหลายครัง ต้องแจกแจง
ในข้อเสนอโครงการเพือขออนุมตั ิก่อนเริม
โครงการ

แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ เลขทีเอกสาร
หน้าที
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
แก้ไขครังที
นวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
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รายการค่าใช้จ ่าย
เอกสารทีใช้เ บิก เงิน
คําแนะนํา
1.5 ค่าพาหนะเดินทางข้าม 1. กรณีเช่ารถ
. ระบุชือบริษัทในใบเสร็จรับเงินให้ถกู ต้อง
1.1 สําเนาใบเสร็จรับเงินค่านํามันรถ
จังหวัด
1. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารถ
หรือ ใบสําคัญรับเงินค่าเช่ารถ
และสําเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ บั เงิน
2. กรณีผเู้ ชียวชาญใช้พาหนะส่วนตัว 2. ใช้วิธีคาํ นวณแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง
ใช้สาํ เนาใบสําคัญรับเงิน และสําเนา
จริง ในอัตราไม่เกิน 7.00 บาท/กม.
บัตรประชาชนของผูเ้ ชียวชาญ
2. หมวดค่าใช้จ ่ายของผู้เ ชียวชาญไทย ผู้ช ่ว ยผู้เ ชียวชาญ และผู้เ ข้าร่วมโครงการ
2.1 ค่าตอบแทน

. ค่าทีพัก

1. กรณีรบั ในนามหน่วยงาน ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงิน
2. กรณีรบั ในนามบุคคล ให้ใช้
2.1 ใบสําคัญรับเงินทีเป็ น
แบบฟอร์มของบริษัท หรือใช้หวั
จดหมายของบริษัท โดยทีให้
ผูเ้ ชียวชาญเป็ นผูล้ งนามรับเงิน
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ทีจ่าย (ตามมาตรา ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร) โดยทัวไป
บริษัทจะหักภาษี ณ ทีจ่าย ใน
อัตรา 3%
2.3 สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูเ้ ชียวชาญ
กรณีที โรงแรม
1.1 ใบเสร็จรับเงิน
1.2. Folio ระบุชือผูพ้ กั และวันเวลาที
เข้าพัก รายละเอียดเลขทีห้องพัก และ
รายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย
กรณีที บ้านเช่า
ใบสําคัญรับเงิน

1. ในใบสําคัญรับเงินให้ระบุ
1.1 วันทีเริมต้นและสินสุดการว่าจ้าง
1.2 จํานวนเงิน
1.3 ชือบริษัท
1.4 ชือโครงการ
1.5 ชือผูเ้ ชียวชาญ
2. ในกรณีทีเป็ นโครงการระยะยาว อาจแบ่ง
จ่ายเป็ นรายเดือนตามความเหมาะสม

3. สามารถจ่ายค่าตอบแทน
หลังสินสุด โครงการได้ไ ม่เ กิน 3 เดือ น

ระบุชือและทีอยูข่ องบริษัทในใบเสร็จรับเงินให้
ถูกต้อง
1. ให้ระบุชือผูเ้ ชียวชาญใน Folio ให้ถกู ต้อง
2. ในกรณีทีเป็ นโรงแรมขนาดเล็ก ทีไม่มีการทํา
Folio ให้ระบุชือผูเ้ ข้าพักในใบเสร็จรับเงิน แทน
1. จะต้องมีสาํ เนาบัตรประชาชนของผูร้ บั เงิน
พร้อมให้รบั รองสําเนาถูกต้อง
2. ให้ระบุชือผูพ้ กั ในใบสําคัญรับเงิน

แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ เลขทีเอกสาร
หน้าที
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
แก้ไขครังที
นวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
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รายการค่าใช้จ ่าย
. ค่าตัวเครืองบิน
ภายในประเทศ

. ค่าพาหนะเดินทาง

เอกสารทีใช้เ บิก เงิน
ใบเสร็จรับเงินค่าตัวเครืองบิน

1. กรณีเช่ารถ
1.1 สําเนาใบเสร็จรับเงินค่านํามันรถ
1. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารถ
หรือใบสําคัญรับเงินค่าเช่ารถ
และสําเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ บั เงิน
2. กรณีผเู้ ชียวชาญใช้พาหนะส่วนตัว 2. ใช้วิธีคาํ นวณแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง
ใช้สาํ เนาใบสําคัญรับเงิน และสําเนา
จริง ในอัตราไม่เกิน 7.00 บาท/กม.
บัตรประชาชนของผูเ้ ชียวชาญ
ใบเสร็จรับเงิน
สามารถจ่ายหลังสินสุด โครงการได้

2.5 ค่าบริหารจัดการ
(หักเข้าหน่วยงานต้นสังกัด)
3.หมวดค่าวัส ดุ วิเ คราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ เช่าเครืองมือ วัด
3.1 ค่าวัสดุอปุ กรณ์
สินเปลืองทีใช้ทดลองใน
โครงการ

3.2 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ
จากห้องปฏิบตั ิการหรือ
หน่วยงานทดสอบ รวมถึง
ค่าสอบเทียบ และค่าเช่า
เครืองมือวัด

คําแนะนํา
1. ใบเสร็จรับเงินต้องระบุ
1.1 ชือและทีอยูข่ องบริษัทให้ถกู ต้อง
1.2 ชือผูเ้ ชียวชาญให้ถกู ต้อง
2. เบิกได้เฉพาะการเดินทางในประเทศที
เกียวเนืองกับการปฏิบตั ิงานภายใต้โครงการ
หากจําเป็ นต้องเดินทางหลายครัง ต้องแจกแจง
ในข้อเสนอโครงการเพือขออนุมตั ิก่อนเริม
โครงการ
. ระบุชือบริษัทในใบเสร็จรับเงินให้ถกู ต้อง

ใบเสร็จรับเงินทีเป็ นใบกํากับภาษี
แบบเต็ม (หากจําเป็ น อาจใช้
ใบสําคัญรับเงินทีเป็ นแบบฟอร์มของ
บริษัทแทน พร้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนผูร้ บั เงิน)
ใบเสร็จรับเงินทีเป็ นใบกํากับภาษี แบบ
เต็ม

ไม่เ กิน 3 เดือ น
1. ระบุชือและทีอยูข่ องบริษัทให้ถกู ต้อง

1. ระบุชือและทีอยูข่ องบริษัทให้ถกู ต้อง
2. วันทีจ้างวิเคราะห์ทดสอบควรอยูใ่ นระหว่าง
การดําเนินโครงการ
3. อาจจะมีการขอผลวิเคราะห์ทดสอบ
ประกอบการพิจารณา

แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ เลขทีเอกสาร
หน้าที
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
แก้ไขครังที
นวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
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.หมวดค่าใช้จ ่ายอืนๆ
4.1 ค่าจัดทํารายงาน

4.2 ค่าจ้างเหมา เช่น
ค่าแรงผูร้ บั เหมาขึนรูป
ชินงาน ค่าประกอบเครือง
ค่าจ้างบุคคลเพือทดสอบ
ประสิทธิภาพ และค่าเช่า
ใช้เครืองมือ/เครืองจักร/
อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์

ใบเสร็จรับเงินทีเป็ นใบกํากับภาษี
1. ระบุชือและทีอยูข่ องบริษัทให้ถกู ต้อง
แบบเต็ม (หากจําเป็ น อาจใช้
2. วันทีจ้างควรอยูใ่ นระยะเวลาโครงการ
ใบสําคัญรับเงินทีเป็ นแบบฟอร์มของ
บริษัทแทน พร้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนผูร้ บั เงิน)
1. กรณีรบั ในนามหน่วยงาน ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงิน
2. กรณีรบั ในนามบุคคล ให้ใช้
2.1 สําเนาใบสําคัญรับเงินทีเป็ น
แบบฟอร์มของบริษัท หรือใช้
หัวจดหมายของบริษัท โดยทีให้
ผูร้ บั จ้างเป็ นผูล้ งนามรับเงิน
2. สําเนาหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ทีจ่าย (ตามมาตรา
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
โดยทัวไปบริษัทจะหักภาษี ณ
ทีจ่าย ในอัตรา 3%
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้
รับจ้าง

แนวทางการเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ เลขทีเอกสาร
หน้าที
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
แก้ไขครังที
นวัต กรรม ประเภทโครงการเดียว)
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เอกสารอธิบ ายขันตอนการขอเบิก เงิน สนับ สนุน โครงการ
(โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม-ประเภทโครงการเดียว)
(For ITAP’s Clients)
. บริษัทยืนหนังสือขอเบิกเงินย้อนหลังของโครงการ (F-CO-ITAP-17) พร้อมเอกสารแนบดังนี
ส่งมายัง ITA ภายใน เดือ น นับจากวันทีผูเ้ ชียวชาญเสร็จสินการดําเนินโครงการ
1.1. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการของผูเ้ ชียวชาญ
1.2. สําเนาหลักฐานการเงินสําหรับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการฯ พร้อมลายเซ็นของผูร้ บั เงิน เพิมเติมรายการ
ต่อไปนี
- ในกรณีคา่ ทีพักของผูเ้ ชียวชาญ จะต้องมีเอกสารแสดงรายการเข้าพัก ( Folio) ของกิจการทีพัก
ประกอบกับใบเสร็จรับเงิน
- ในกรณีคา่ ตอบแทนของผูเ้ ชียวชาญต่างประเทศ จะต้องมีใบสําคัญจ่ายทีออกโดยบริษัท
- ในกรณีคา่ ตอบแทนของผูเ้ ชียวชาญในประเทศ จะต้องมีใบสําคัญจ่าย และหลักฐานการหักภาษี
ณ ทีจ่าย
- ค่าวัสดุและเบ็ดเตล็ดทีใช้ในโครงการ จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน และคําอธิบายถึงเหตุผลในการจัดซือ
และการนําไปใช้ประกอบโครงการ
1.3. สําเนาตัวเครืองบินของผูเ้ ชียวชาญต่างประเทศ หรือสําเนาหลักฐานการโอนเงินไปยังองค์กรต้นสังกัดของ
ผูเ้ ชียวชาญ
1.4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า ซึงระบุชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท ทีมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
1.5. สําเนาบัญชีรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
1.6. สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิมของกรมสรรพากร (ภ.พ. )
1.7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูล้ งนามของบริษัท
1.8. แบบประเมินผลโครงการ โดยบริษัท (F-CO-ITAP-16)
2. ITAP ประเมินผลโครงการและส่งให้ฝ่ายการเงินของสํานักงานฯ ดําเนินการจ่ายเงินสนับสนุนให้บริษัทโดยตรง
โดยปกติจะใช้เวลา เดือ น หากได้รบั เอกสารจากบริษัทครบถ้วน
. บริษัทรับเงินสนับสนุนโครงการฯ
. ปิ ดโครงการฯ
หมายเหตุ 1. เอกสารทีส่งให้ สวทช. ทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทพร้อมทังลายเซ็นกํากับโดยผูม้ ีอาํ นาจ
2. หลังจากจัดทําโครงการแล้วเสร็จ หรือถึงงวดการเบิกจ่ายเงิน *** บริษัท ต้อ งส่งเอกสารขอเบิก จ่าย
ภายใน 3 เดือ น มิฉ ะนัน จะถือ ว่าสละสิท ธิในการเบิก จ่ายเงิน ***
3. ในกรณีทีมีขอ้ สงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิมเติม หรือมีปัญหาเกิดขึนระหว่างการรับบริการจาก ITAP
บริษัทสามารถสอบถามจาก ITA ทีดูแลโครงการ หรือติดต่อมายัง
โทร. - ต่อ ITAP
โทรสาร -2564-7082, 0-2564-7003

