ผังกระบวนการทางาน(ภายนอก)
การขอรับการสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ
(กรณีทั่วไปที่มีวงเงินหรือมูลค่าที่จะขอรับการสนับสนุนไม่เกิน 10.00 ล้านบาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
__________________________________________________
1. ชื่อกระบวนการทางาน : การขอรับการสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดงานเมกะอี
เวนท์และเทศกาลนานาชาติ (กรณีทั่วไปที่มีวงเงินหรือมูลค่าที่ขอรับการสนับสนุนไม่เกิน 10.00 ล้านบาท)
2. หน่ ว ยงานเจ้ า ของกระบวนการท างาน :

ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ

(องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
3. ประเภทของงาน : งานบริการ
4. กฎหมายที่ให้อานาจการสนับสนุนหรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545
2) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
5. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 989 อาคาร
สยามทาวเวอร์ ชั้น 25-26 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
8.30-17.30 น. (มีพักเที่ยง)
6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอรับการสนับสนุนและในการพิจารณาคาขอ
1) การให้การสนับสนุนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
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1.1)

ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศ และจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขรวมทั้งไม่อยู่ในข้อ
ห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. เรื่องหลั กเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2)

โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ต้ อ งเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง พระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2545 หรือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
เป็นโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
พิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุน งานเมกะอีเวนท์และ
เทศกาลนานาชาติ

1.3)

การอนุมัติให้การสนับสนุนต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายการของการให้เงินสนับสนุนหรือ
การสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่สามารถประมาณวงเงินหรือมูลค่าได้โดยต้องอยู่ภายในวงเงิน
หรือมูลค่าตามที่ผู้ขอรับการสนับสนุนได้ระบุไว้ในหนังสือขอรับการสนับสนุนเท่านั้น

2) วิธีการปฏิบัติในการให้การสนับสนุนให้ดาเนินการดังนี้
2.1)

ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นคาขอรับการสนับสนุนต่อสานักงาน โดยทาเป็นหนังสือตามรูปแบบ
ที่สานักงานกาหนด พร้อมรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมของผู้รับการสนับสนุนและสิทธิ
ประโยชน์ ที่จ ะได้ รั บ รวมถึ ง เอกสารต่ างๆที่รั บรองคุ ณสมบัติ ของผู้ ข อรั บ การสนั บสนุ น
ครบถ้วนตามที่สานักงานกาหนด

2.2)

เมื่อพิจารณาคาขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์แล้ว สานักงานจะจัดทาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ
กรณีสานักงานพิจารณาให้การสนับสนุน ต้องระบุเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน เมื่อดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมแล้วเสร็จ หรือ การปฏิบัติกรณีมีเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่สามารถดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมให้แล้วเสร็จได้ รวมทั้งต้องแจ้งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดทาบัญชี
รายรั บ รายจ่ า ยตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. โดยให้ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ ตอบรั บ การ
สนับสนุนด้วย

3) เงื่อนไขการให้การสนับสนุนมีดังนี้
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3.1)

กรณีมีเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการหรือกิจกรรมให้แล้วเสร็จได้ ให้ผู้ขอรับ
การสนับสนุนแจ้งการยุติโครงการหรือกิจกรรมให้สานักงานทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วั น ที่ ท ราบหรื อ ควรทราบถึ ง กรณี ที่ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย นั้ น และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานเท่ า ที่
ดาเนินการมาแล้วพร้อมรายการรับ-จ่ายเงินสนับสนุน ให้แก่สานักงานภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่แจ้งให้สานักงานทราบการยุติโครงการหรือกิจกรรม หากมีเงินหรือรูปแบบอื่นที่ได้รับ
การสนับสนุนไปแล้วเหลือจ่ายให้ผู้ขอรับการสนับสนุนคืนแก่สานักงาน

3.2)

เมื่อดาเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้วเสร็จ หรือมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถดาเนินโครงการหรือ
กิจ กรรมให้ แล้ ว เสร็ จ ได้ ผู้ ขอรั บการสนั บสนุน ต้ องเสนอหลั ก ฐานพร้ อมขอเบิ กจ่ า ยเงิ น
สนับสนุนที่เหลืออยู่หรือทั้งหมดภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่โครงการหรือกิจกรรมได้
แล้ ว เสร็ จ หรื อ วั น ที่ แจ้ งให้ ส านัก งานทราบการยุติ โ ครงการหรือ กิจ กรรม หากพ้น เวลา
ดังกล่ าว สานั กงานจะระงับการจ่ายเงินสนับสนุนที่เหลืออยู่หรือทั้งหมดเว้นแต่มีเหตุอัน
สมควร สานักงานอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ตามที่เห็นสมควร
หลักฐานที่ต้องเสนอมีดังนี้
(1)

หนังสือขอรับการสนับสนุนพร้อมรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม

(2)

หนังสือตอบรับการให้การสนับสนุนของสานักงาน

(3)

หลักฐานแสดงผลการดาเนินงานที่แล้วเสร็จ

(4)

หลักฐานทางการเงิน เช่น หนังสือขอเบิกจ่ายเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกากับภาษี เป็นต้น

(5)

บันทึกข้อตกลงหรือหลักฐานอื่นที่จาเป็นตามที่สานักงานกาหนด (ถ้ามี)

3.3) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ต้องเบิกจ่ายในนามผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น หากมีเหตุผลความ
จาเป็นที่จะให้เบิกจ่ายในนามบุคคลอื่น ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแจ้งเหตุผลความจาเป็นที่จะขอเบิกใน
นามของบุคคลอื่นในหนังสือขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายและโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4) การเบิ กจ่ ายเงิ น สนั บ สนุ นให้ เบิ กจ่ ายตามผลส าเร็จ ของการด าเนิน งานจริง ภายหลั งจากที่
สานักงานได้ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมที่ผู้ขอรับการสนับสนุนได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นตามลักษณะโครงการหรือกิจกรรมซึ่งต้องเบิ กจ่ายตามแผนงานและ
แผนการใช้เงินของผู้ขอรับการสนับสนุน การเบิ กจ่ายแต่ละงวดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ สานักงานจะ
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พิจ ารณาถึงความเป็ น ไปได้ของความส าเร็จ ของโครงการหรือกิจกรรมมาประกอบด้ว ย และเมื่อ
โครงการหรื อกิจ กรรมดาเนิ น การแล้ ว เสร็จ ส านักงานจะสรุปเบิ กจ่ายเงิน ตามผลส าเร็จของการ
ดาเนินงานจริง
เมื่อผู้ขอรับการสนับสนุนได้รับเงินสนับสนุนแล้ว จะต้องออกใบเสร็จหรือหนังสือแจ้งรับการได้รับ
การสนับสนุนให้แก่สานักงาน
7. กระบวนการทางาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
กระบวนการทางาน
1. ยื่นหนังสือขอรับการ
สนับสนุน

รายละเอียด
ระยะเวลา
1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องยื่นคาขอรับการสนับสนุนผ่าน 6 เดือนก่อนการ
ระบบ RFS Online:
จัดงาน
https://rfs.businesseventsthailand.com/โดย
มีเอกสารประกอบด้วย
1) หนังสือขอรับสนับสนุนตามรูปแบบที่สานักงาน
กาหนด
2) รายละเอียดและแผนการจัดงาน และสิทธิ
ประโยชน์ที่สานักงานได้รับจากการสนับสนุน
3) รายงานสรุปการจัดงานในปีที่ผ่าน (ถ้ามี)
4) รายงานการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม (ถ้ามี)
5) เอกสารต่างๆที่รับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับการ
สนับสนุนครบถ้วนตามทีส่ านักงานกาหนด เช่น
หนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน
6) สาเนาหนังสือตอบรับการสนับสนุนการจัดงาน
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น (ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ขอรับการ
สนับสนุน

2. ตรวจสอบเอกสารและ
พิจารณาการให้การ
สนับสนุน

2. ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารขอรับสนับสนุน
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
10 วันทาการ
ตามระเบียบ สสปน.
2) ตรวจสอบเอกสารขอรับสนับสนุนต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้สนับสนุนงานเมกะอีเวนท์และ
เทศกาลนานาชาติ
3) ผู้ขอรับสนับสนุนนาเสนอแผนการจัดงานต่อ
3 วันทาการ
สานักงาน

สานักงาน
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3. พิจารณาอนุมัติ

3. ผอ. สสปน. หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย พิจารณาให้การ
7 วันทาการ
สนับสนุน เพื่ออนุมตั ิให้/ไม่ให้การสนับสนุนตามแต่กรณี
หากอนุมัติให้การสนับสนุน ต้องเป็นไปตามรูปแบบและ
รายการที่ขอรับการสนับสนุน ที่สามารถประมาณวงเงิน
หรือมูลค่าได้ และอยูภ่ ายในวงเงินหรือมูลค่าที่ระบุไว้ใน
หนังสือขอรับการสนับสนุน

สานักงาน

4. แจ้งผลการพิจารณาให้
การสนับสนุน

4. ส่งหนังสือตอบรับการสนับสนุนที่ได้ลงนามแล้ว ให้ผู้
ขอรับการสนับสนุนทราบผลการพิจารณา
1) ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องลงนามในหนังสือ
รับทราบการสนับสนุน และส่งคืน สสปน. จานวน 1
ฉบับ

3 วันทาการ

สานักงาน

7 วันทาการ

ผู้ขอรับสนับสนุน

30 วันทาการ

ผู้ขอรับสนับสนุน

3 วันทาการ

สานักงาน

5 วันทาการ

ผู้ขอรับสนับสนุน

15-20 วันทาการ

สานักงาน

5. การเบิกจ่าย

5. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้ว
1) ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกเงิน
สนับสนุนให้ สสปน. พิจารณาประกอบการเบิก
จ่ายเงิน โดยมีเอกสารประกอบด้วย
1) ใบแจ้งหนี้/หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
2) รายงานสรุปการจัดงาน
3) ไฟล์ไฮไลท์ภาพถ่ายการจัดงาน จานวน 1015 ภาพ และวีดีโอ (ถ้ามี)
2) สสปน. จะทาการตรวจเอกสารขอเบิกเงิน
สนับสนุน
1) กรณีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จะนาส่งเอกสาร
การสนับสนุนให้กับฝ่ายบัญชี เพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายในขั้นตอนต่อไป
2) กรณีมีการแก้ไข ให้ผู้ขอรับสนับสนุนแก้ไขให้
ถูกต้อง ภายใน 5 วันทาการ
3) ส่งบัญชีเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย

5

รวมระยะเวลาดาเนินการขอรับสนับสนุน 30 วันทาการ และเบิกจ่าย 53 วันทาการ
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