
 
วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  1 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  2 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประวัติการแก้ไข (Revision History) 
 

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 
0 29 พ.ย.62 ประกาศใช้ครั้งแรก CO-149/2562 
1 4 ม.ค.64 ปรับแก้ไขแนวทางการท างาน ตามมติคณะกรรมการรับรอง

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/63 (วาระพิเศษ) วันท่ี 16 มกราคม และครั้งท่ี 3/63 วันที่ 
25 มีนาคม 2563 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-ปรับแก้ไขข้อ 12.1 สิ่งที่เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร รม ด้ า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ 
(IT/Software) 
-เพิ่ ม เติ ม ข้ อ  12 .3  การป ระ เมิ น วัฏ จั ก ร ชี วิต  (Life Cycle 
Assessment : LCA)  
- ปรับแก้ไขข้อ 12.4 เพิ่มเติมข้อความ การทดสอบการท างานทั้ง
ระบบ (Commissioning Test) 
-ปรับแก้ไขข้อ 1.2.3 ค่าเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ หมวด ข. 
(หมดค่าเสื่อมราคา) 
-ปรับลดหัวข้อ ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา (ข้อ 1.2.4 เดิม) 
-ปรับแก้ไขข้อ 1.2.5 ค่าวัตถุดิบ ปรับลดรายการ หมายเหตุ ข้อ 1. 
ระบุราคาสุทธิ 
-ปรับแก้ไขข้อ 1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รายการ หมาย
เหตุ ข้อ 2. สิ่งท่ีไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และหมาย
เหตุ ข้อ 4. ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  
-เพิ่มเติมหมายเหตุข้อ 2.3 กรณีการจ้างช่วง (Sub-Contract) 
และต้องมีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการทดสอบ และข้อ 2.4 
กรณีการจ้างช่วง (Sub-Contract) โดยเฉพาะกรณีที่ 1 และกรณี
ที่ 4 ในข้อ 1.2.7 ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ของโครงการ  

 
2.แนวปฏิบัติการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
-เพิ่มเติมข้อ ช.-4 การท าวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software 
Development Life Cycle) ในข้อ 2.1.1 แนวทางการพิจารณา
สิ่งที่ไมเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-เพิ่มเติมข้อ 2.1.6 การน าเสนอข้อมูลโครงการ ควรมีการออกแบบ 
วางแผน และมีวิธีการด าเนินการวิจัยที่ชัดเจน 
-ปรับแก้ไข ค าอธิบายของกรณีที่ 1 ในข้อ 2.2.2 การพิจารณา
ค่าใช้จ่ายโครงการที่เข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการว่าจ้าง
ช่วง (Sub-Contract) 
-ปรับแก้ไขข้อ 2.2.3 การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่มีผลงาน/
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
-ปรับแก้ไขข้อ 2.3.1 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของโครงการ

CO-165/2563 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  3 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 
หรือข้อมูลผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(โครงการทีผ่่านขั้นตอนการพิจารณารับรองแล้ว) 
-ปรับแก้ไขข้อ 2.3.2 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ 
-เพิ่มเติมข้อ 2.3.3 การยกเลิกโครงการ 
 
3.ภาพรวมรายละเอียดของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
พิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-ปรับแก้ไข/เพิ่มเติม ค าและประโยคในการอธิบาย แก้ไขค าผิด 
รวมถึงการจัดเรียงเนื้อหา ล าดับหัวข้อความส าคัญ ให้มีความ
ถูกต้องและเหมาะสมยิ่ งขึ้น  ทั้ งนี้ ยังคงสาระส าคัญ ตามมติ
คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ได้แก่ หัวข้อ 1.1.2, 1.2, 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 และ 2.3.5 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    



 
วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  4 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.) หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
1.1 การพิจารณาเรื่องลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อ้างอิงตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับ
ที่ 391) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับรายจ่ายเพื่ อท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 
1.1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นงานท่ีมีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตใหม่ การวิจัยและพัฒนาแตกต่างจากกิจกรรมอื่นตรงที่มีความแปลกใหม่  และใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งประเภทของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีดังนี้ 
(ก) การวิจัยพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี หรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ โดยยังไม่สามารถน าไป

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการได้โดยตรง 
(ข) การวิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือเพื่อหาวิธีการใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
แล้วล่วงหน้า 

(ค) การพัฒนาเชิงทดลอง เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ โดยน าความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสรา้งวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต ระบบและบริการใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตเดิมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาเชิงทดลองไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต การให้บริการ หรือกิจการอื่นๆ ที่ก าลังด าเนินงาน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะท าให้มี
ความก้าวหน้าก็ตาม 
 

1.1.2 นวัตกรรม เป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
กระบวนการใหม่ ซึ่งประเภทของนวัตกรรมมีดังนี้ 
(ก) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ เป็นการน าสินค้าหรือบริการที่ใหม่ หรือมีการปรับปรุงอย่างมากในด้านคุณลักษณะ

และการน าไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรมด้านนี้ได้รวมไปถึงการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดในด้านลักษณะทางเทคนิค 
องค์ประกอบ หรือวัสดุที่ใช้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะการใช้งานท่ีง่ายต่อผู้ใช้ และลักษณะการใช้งานอ่ืนๆ 

(ข) นวัตกรรมด้านกระบวนการ เป็นการน ารูปแบบการผลิตและการส่งมอบสินค้าแบบใหม่ หรือมีลักษณะของการ
ปรับปรุงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิค อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  5 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 สามารถจ าแนกเป็นหัวข้อย่อย
เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังน้ี  

1. การด าเนินงานเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ หรือการด าเนินงานใดๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง ค้นหาความรู้ใหม่ หรือ
เพื่อ ความก้าวหน้าจากความรู้เดิมที่มีอยู่ 

2. การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนา หรือการด าเนินการอื่นใด เพ่ือใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้พื้นฐาน 
3. การคิดค้นสูตรหรือการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
4. การทดสอบเพื่อค้นหาหรือประเมินทางเลือกต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ และการ

บริการใหม่ 
5. การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบช้ินงาน ต้นแบบ หุ่นจ าลอง หรือชุดพัฒนา 
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ หรือระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ หรือ

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงของเดิมอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือท่ีมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
8. การสร้างกระบวนการผลิตน าร่อง 
9. กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ที่สืบเนื่องจากการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลิตน าร่อง 
10. งานวิศวกรรมอุตสาหการและงานตั้งเครื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ

กระบวนการใหม่ที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลิตน าร่อง 
11. การออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการผลิตใหม่ที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

หรือการสร้างกระบวนการผลิตน าร่อง 
12. อื่นๆ ได้แก่ 
 12.1 สิ่งที่เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 
(IT/Software) 

12.1.1 การพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน  
     12.1.2 การพัฒนาอัลกอริทึม หรือล าดับขั้นตอนในกระบวนการท างาน  

    12.1.3 การออกแบบเทคนิคการจัดการฐานข้อมูลใหม่  
12.1.4 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ซึ่งจะต้อง
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการมีลักษณะส าคัญหรือลักษณะเฉพาะที่พิเศษและมีประสิทธิภาพดีขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ ที่สืบเนื่องจากการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีรูปแบบที่
แสดงถึงการเช่ือมโยงกันของระบบ เช่น โครงสร้างของระบบหรือซอฟต์แวร์ หรือ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารและเครือข่าย และระบบข้อมูล เป็นต้น รวมถึง ระบบซอฟต์แวร์ซึ่งท า
หน้าที่แปลงชุดค าสั่ งภาษาคอมพิวเตอร์หนึ่ งไปเป็นชุดค าสั่งที่มีความหมายเดียวกันใน
ภาษาคอมพิวเตอร์อื่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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12.2 สิ่ ง ที่ เป็ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เท ค โน โล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ย า แ ล ะ เค มี ภั ณ ฑ์
(Pharmaceutics/Chemicals) 

12.2.1 การผลิตยาให้เหมือนยาต้นแบบที่หมดระยะเวลาการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์แล้ว จะต้องมี
ขั้นตอนการจัดตั้งต ารับยา (Formulation) ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Shelf-Life) และ
ศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent) เป็นต้น 
12.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี ซึ่งมีการแสดงให้เห็นกระบวนการทดลองหรือแนว
ทางการด าเนินงานในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการประเมินทางเลือกของ
ผลิตภัณฑ์ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
12.2.3 การด าเนินงานทดสอบหรือการขอการรับรองมาตรฐานที่เป็นการสร้างความก้าวหน้าจาก
องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ หรือต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาในเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
พิจารณาตามลักษณะการด าเนินการเป็นรายโครงการ 
 

12.3 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) ทั้งนี้หากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันที่เคย
ได้รับการรับรองงานวิจัยและพัฒนาแล้ว จะต้องมีการด าเนินการวิจัยที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญ 

 
12.4 การน าองค์ความรู้จากการซื้อและใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Licensing) ส าหรับน ามาใช้พัฒนาต่อยอด 

การปรับปรุงเครื่องจักร หรือการทดสอบการท างานทั้งระบบ (Commissioning Test) หรือการท า 
Production Test ตามระยะเวลาของการด าเนินงาน  

 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  7 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
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1.2 การพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

          รายการค่าใช้จ่ายที่น าเสนอในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะต้องเป็นรายการค่าใช้จ่ายจากการ
บันทึกบัญชีในกิจการรับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมของหน่วยงานผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ระบุข้อมูลไว้ในส่วนที่ 1 (ข้อ 1.9) ของแบบค าขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งผู้รับ
ท าการวิจัยฯ ต้องได้รับอนุมัติและมีรายช่ือปรากฏอยู่ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายช่ือผู้รับท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด าเนินการยื่นแบบค าขอเป็นผู้รับท าการวิจัยฯ (แบบค าขอ ว.พ. 01) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของกรมสรรพากร  ทั้งนี้ กรณีโครงการเข้าข่ายช่องทางด่วน (Fast track) ซึ่งผู้รับท าการวิจัยฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กรมสรรพากร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีแต่งตั้ง
โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยจ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามข้อ 1.2.1 – 1.2.7 ทั้งนี้ในกรณีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ยื่น
แบบค าขอรับรองโครงการวิจัยฯ ให้เสนอข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
           กรณีรายการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้รับท าการวิจัยฯ  ซึ่งเป็นรายการที่มีความจ าเป็นต้องว่าจ้างกลับไปที่เจ้าของ
โครงการ ซึ่งเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อด าเนินการในข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งของโครงการวิจัยฯ  จะต้องเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากต้นทุนที่แท้จริงของเจ้าของโครงการเท่าน้ัน   

 

1.2.1 เงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร (หมวด 3.1) หมายถึง ค่าตอบแทนในรูปแบบโดยตรงที่เป็นรูปตัวเงินที่ให้แก่
บุคลากรประจ าหน่วยงานผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นไปตามมาตรฐานเงินเดือนของหน่วยงานผู้รับ
ท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ จะต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ
บุคลากร และระบุจ านวนช่ัวโมงการท างานของบุคลากรที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่
น าเสนอ  

หมายเหตุ 
1. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส าคัญ ได้แก่ ประวัติบุคลากร (ระบุประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
ประวัติการฝึกอบรมที่ส าคัญ)  
2. กรณีไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากรลงในข้อเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ขอให้เจ้าของโครงการน าส่งเป็นเอกสารปิดผนึกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือน าส่ง
ด้วยตนเอง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
3. ค่าจ้างต่อช่ัวโมงของบุคลากรต้องใช้ข้อมูลฐานเงินเดือนจริง ไม่ใช่รูปแบบ Performance Based ที่ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากรสูงกว่าความเป็นจริง 
4. บุคลากรระดับผู้บริหาร สามารถมีส่วนร่วมในงานวิจัยรวมทุกโครงการได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของเวลาท างาน
ทั้งหมดต่อปี และต้องเป็นลักษณะ direct contribution หรือมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการด าเนินงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโครงการอย่างมีนัยส าคัญ 
5. ไม่รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโดยอ้อม เช่น เงินโบนัส เงินสวัสดิการ ผลประโยชน์อ่ืนๆ  

 
1.2.2 ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ (หมวด 3.2) หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นรูปตัวเงินที่ให้แก่บุคลากรภายนอก

หน่วยงานผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ว่าจ้างมาเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้ จะต้องระบุเลข
ประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขท่ีเอกสารส าคัญ และระบุจ านวนช่ัวโมงการท างานท่ีเข้าร่วมให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระงานท่ีน าเสนอ 

หมายเหตุ 
1. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส าคัญ ได้แก่ ประวัติที่ปรึกษา (ระบุประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน  
ประวัติการฝึกอบรมที่ส าคัญ) และส าเนาสัญญาการว่าจ้างที่ปรึกษา (ระบุขอบเขตการท างาน (scope of work) และ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (term of payment) 
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2. เอกสารประกอบการพิจารณา ต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลได้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ทั้ งประเด็น
งานวิจัยและค่าใช้จ่าย หากกรณีเป็นความลับหรือไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เจ้าของโครงการสามารถจัดท าเป็น
หนังสือยืนยันหรือช้ีแจงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแทน โดยต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ ให้สามารถพิจารณา
ได้ทั้งประเด็นงานวิจัยและค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ถือดุลยพินิจคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด 
3. กรณีการว่าจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศ ที่ปรึกษาจะต้องเป็นการเข้ามาท างานให้ค าปรึกษาในประเทศเท่านั้น 

 
1.2.3 ค่าเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ (หมวด 3.3)   หมายถึง ค่าใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ และ

ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์ (ค่าใบอนุญาตใช้สิทธิซอฟต์แวร์ รวมถึงค่า Premium Support (ฟังก์ชันส่วนเพิ่ม) ของ
ซอฟต์แวร์) เพื่อการทดลอง ทดสอบ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่
อ้างอิงค่าเสื่อมราคาตามจ านวนช่ัวโมงการท างานในโครงการ และระบุรายการเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการท าวิจัย ท้ังนี้การคิดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ หมวด ก (ยังไม่หมดค่าเสื่อมราคา) คิดค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงตามค่าเสื่อมราคาต่อปี 
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองโดยทั่วไป 

- เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ หมวด ข  (หมดค่าเสื่อมราคา)  ให้ระบุเฉพาะรายการและจ านวนช่ัวโมงการท างาน
ของเครื่องมือฯ รายการนั้นๆ  

หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายการทดสอบการท างานทั้งระบบ (Commissioning Test) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ควบรวมที่

จัดซื้อมาใหม่ สามารถน ามาค านวณเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยให้ค านวณตามระยะเวลาของการด าเนินงานดังกล่าว 
2. กรณีคอมพิวเตอร์ / Notebook หากเป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการท าวิจัย สามารถน าเสนอเป็นค่าใช้จ่าย

ได้ แต่ถ้าหากเป็นครุภัณฑ์ส านักงาน จะไม่สามารถน าเสนอเป็นค่าใช้จ่ายได้ 
 
1.2.4 ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ (หมวด 3.4) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง/

ช้ินงาน ซึ่งมิได้รวมอยู่ในหมวดค่าเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยให้แสดงรายการทดสอบ ค่าทดสอบต่อหน่วย และระบุ
หน่วยให้ชัดเจน 

กรณีเจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน าเสนอค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะ Price List ซึ่งรวมค่า
เครื่องมือวิจัย ค่าวัตถุดิบวิจัย ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ไว้ในรายการค่าทดสอบวิเคราะห์ที่อ้างอิงกับรายการมาตรฐานของหน่วยงาน
ผู้รับท าการวิจัยฯ นั้น ทางคณะกรรมการฯ จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเป็นรายกรณี (ส่วนรายละเอียดวรรคที่ 2 ก าหนดให้มีเฉพาะ
ข้อมูลส าหรับนักวิเคราะห์/ผู้ประเมินโครงการ/คณะกรรมการฯ เท่านั้น) 

หมายเหตุ 
1. รายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการใช้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตามข้อก าหนดหรือความต้องการของ

หน่วยงานราชการ หรือเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (Supplier/Customer Requirements) เช่น ค่าบริการ
รับรองมาตรฐานสากล ค่าบริการรับรองระบบ ISO GMP HACCP ค่าบริการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ค่าบริการรับรอง
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น ไม่สามารถน าเสนอเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อ
ด าเนินการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือสร้างความก้าวหน้าจากความรู้เดิมที่มี อยู่ หรือต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่มีในแง่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของการด าเนินการอย่างเป็นปกติของธุรกิจ 

2. รายการค่าใช้จ่ายการขอรับรองด้านจริยธรรมส าหรับการทดลองในมนุษย์ สามารถน าเสนอเป็นค่าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบได้ 

 
1.2.5 ค่าวัตถุดิบการวิจัย (หมวด 3.5) หมายถึง ค่าสารเคมี วัสดุ/สิ่งของใช้สิ้นเปลือง สิ่งมีชีวิต เพื่อใช้ในการวิจัย ซึ่ง

มิได้รวมอยู่ในค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบตามหมวดค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยให้ระบุปริมาณและหน่วย
การใช้วัตถุดิบให้ชัดเจนและสอดคล้องกับภาระงานท่ีน าเสนอ 
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หมายเหตุ 
1. กรณีวัตถุดิบการวิจัยที่ใช้ในการทดลอง เมื่อน ามาด าเนินงานแล้วก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Product)    

ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต (Byproduct) ต้นแบบ (Prototype) และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถก่อให้เกิดรายได้หรือตี
มูลค่าได้ จะต้องน ารายได้หรือมูลค่านั้น มาค านวณหักออกจากต้นทุนของงบประมาณโครงการ 

2. กรณีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า) หากโครงการด าเนินงานวิจัยที่มีค่าน้ าหรือค่าไฟฟ้าเป็นเสมือน
วัตถุดิบในงานวิจัย ให้จัดอยู่ในหมวดวัตถุดิบได้ 

3. รายการค่าใช้จ่ายใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัยหลายโครงการ ต้องแจกแจงหรือปันส่วน (Allocate) 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผล พร้อมจัดท าบันทึก จัดเก็บ และน าเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้ 

 
1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (หมวด 3.6) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินโครงการและ

ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ซึ่งอาจหมายรวมถึง 
ก. ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ที่พัก ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เช่น การไปวิเคราะห์  ทดลอง/ทดสอบ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยเท่านั้น (ส าหรับค่าใช้จ่ายเดินทางเครื่องบิน สามารถน าเสนอได้เฉพาะราคาเทียบเท่าช้ันประหยัดเท่านั้น) 
ข. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สามารถน าเสนอได้เฉพาะค่าใช้จ่ายส าหรับ

ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตรเท่านั้น 
ค. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technical 

Feasibility Study) 
ง. ค่าจัดหาข้อมูลเพื่อการวิจัย เช่น ค่าสืบค้นสิทธิบัตร ค่าสมาชิกวารสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย  
จ. ค่าจัดท าบัญชี ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าบริการทาง IT ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
ฉ. เงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากรระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบโครงการวิจัย แต่ไม่ได้ประจ าหน่วยงานผู้รับท า

การวิจัยฯ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
ช. ค่าใบรับรอง (Certificates) ของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการใดๆ ซึ่งต้องไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ใน

การพาณิชย์ 
หมายเหตุ  
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจะต้องไม่เกิน 30% ของงบประมาณโครงการ ก่อนรวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเอง  
(กรณีการน าเสนอรายการค่าใช้จ่าย แล้วส่งผลต่อเง่ือนไขกรอบวงเงินของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ การ
ให้ความเห็นในประเด็นความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายจะพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นเป็นรายกรณีโครงการ) 
2. สิ่งท่ีไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น  

2.1 ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
2.2 ค่าธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยตรง เช่น ค่าบริการขึ้นทะเบียนยา ค่าบริการรับรอง

มาตรฐานต่างๆ ค่าบริการขอรับสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย ค่าขอใบอนุญาตเพื่อด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ค่าขอวีซ่า/
หนังสือเดินทาง ค่าสมัครแรกเข้าหรือต่ออายุสมาชิก/ใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น 
 2.3 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยตรง (ยกเว้นรายการที่ระบุในหมวดค่าใช้จ่าย
ทางตรงอื่นๆ ของโครงการเท่านั้น) เช่น ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/สถานที่/สิ่งปลูกสร้าง ค่าแม่บ้าน/รปภ. ค่าเช่ารถใช้งาน
ภายในกิจการ ค่าดูแลภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกอาคาร ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเบี้ย
เลี้ยงนักวิจัย/ที่ปรึกษา ค่าฝึกอบรม ค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้า ค่า Performance Guarantee ค่าจัดท ารายงาน 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท ารูปเล่ม ค่าใช้งานครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าเดินทางไปประชุมวางแผน/ติดตามผลงาน ค่าวัสดุ 
ส านักงาน ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าศึกษาข้อมูลการตลาด เป็นต้น 
3. ควรแสดงรายละเอียดและมูลค่าของแต่ละรายการประกอบการพิจารณาได้อย่างชัดเจน เช่น ค่าเดินทางโดย
รถยนต์เพื่อไปวิเคราะห์ / ทดลอง / ทดสอบ ตัวอย่างงานวิจัย (กรุงเทพ-ปทุมธานี) : 500 บาท/ครั้ง x 2 ครั้ง/เดือน x 
6 เดือน 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  10 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
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4. ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ จะต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีรายชื่อเป็นบุคลากร
ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น และจะต้องพิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานรายโครงการ (project 
based) ที่มีความสอดคล้องกับแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งการประมาณการและการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถช้ีแจงอธิบายได้ 
5. บุคลากรระดับผู้บริหารที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัยโดยตรง สามารถมีส่วนร่วมในงานวิจัยรวมทุกโครงการ
ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลาท างานท้ังหมดต่อปี 
6. บุคลากรฝ่ายสนับสนุน เช่น เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่บัญชี ธุรการ บริหารงานทั่วไป พัสดุ จัดซื้อ สามารถมี
ส่วนร่วมในงานวิจัยรวมทุกโครงการได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของเวลาท างานท้ังหมดต่อปี    
7. รายการค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจัดหาข้อมูลเพื่อการวิจัย ต้องระบุ assumption และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงอย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีความชัดเจน 
8. รายการค่าใช้จ่ายใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัยหลายโครงการ ต้องแจกแจงหรือปันส่วน (Allocate) 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผล พร้อมจัดท าบันทึก จัดเก็บ และน าเสนอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ 
 
1.2.7 ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ของโครงการ (หมวด 3.7) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นต้นทุนทางตรงในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ไม่สามารถระบุลงใน
หมวดค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ ซึ่งอาจหมายรวมถึง 

ก. ค่าตอบแทนวิชาชีพอิสระ (กรณีให้ค าปรึกษาหรือการลงนามรับรองแบบพิมพ์เขียว แนบหลักฐานการเสียภาษีเงิน
ได้ของบุคคลนั้น) 
ข. ค่าจ้างแรงงานภายนอก ซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่ใช่บุคลากรประจ าหน่วยงานผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัยเพียงบางส่วนของโครงการ เช่น แรงงานการทดลอง ทดสอบ
ภาคสนาม เก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูลการทดลอง งานวิศวกรรมสร้างระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบ เพื่อ
น ามาใช้ในการทดลอง/ทดสอบในโครงการ 
ค. ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการก าจัดของเสียอันตราย 
ง. ค่าเช่าแปลงทดสอบ/โรงเรือนทดสอบ/ห้องทดสอบ 
จ. การซื้อและใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Licensing) ส าหรับน ามาใช้พัฒนาต่อยอด การปรับปรุงเครื่องจักร หรือการ 
Commissioning เครื่องจักร หรือการท า Production Test ตามระยะเวลาของการด าเนินงาน 
ฉ. ค่าประกันชีวิตอาสาสมัครเพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนการท าชีวสมมูลของตัวยาต้นแบบ (Insurance for volunteers 
BE study) 
ช. ค่าจ้างช่วง (Sub-Contract) 
หมายเหตุ 
1. ควรแสดงรายละเอียดและมูลค่าของแต่ละรายการประกอบการพิจารณาได้อย่างชัดเจน เช่น ค่าจ้างแรงงาน

ภายนอกเพื่อเก็บตัวอย่าง ค่าจ้าง 300 บาท/วัน/คน x 10 วัน x 2 คน 
2. กรณีค่าจ้างแรงงานภายนอก หรือการจ้างช่วง (Sub-Contract)  

2.1 เอกสารแนบประกอบการพิจารณาต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลได้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ทั้ง
ประเด็นงานวิจัยและค่าใช้จ่าย  

2.2 กรณีการจ้างช่วง (Sub-Contract) ทั้งการจ้างบริษัทต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้ท าวิจัยให้
หรือท าวิจัยร่วมกัน ไม่สามารถน าเสนอเป็นค่าใช้จ่ายได้ 

2.3 กรณีการจ้างช่วง (Sub-Contract) และต้องมีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการทดสอบ ควรมีการก าหนด
จ านวนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการด าเนินงานวจิัยอย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีความชัดเจน  
2.4 กรณีการจ้างช่วง (Sub-Contract) ซึ่งอ้างอิงแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในข้อ 2.2.2 การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่เข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการ
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แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
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ว่าจ้างช่วง (Sub-Contract) โดยเฉพาะกรณีที่ 1 และกรณีที่ 4 จะสามารถพิจารณาให้ความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าน้ าและค่าไฟฟ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการว่าจ้างช่วงได้ (ก าหนดให้มีเฉพาะข้อมูลส าหรับ
นักวิเคราะห์/คณะกรรมการฯ เท่าน้ัน) 

3. รายการค่าใช้จ่ายใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัยหลายโครงการ ต้องแจกแจงหรือปันส่วน 
(Allocate) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผล พร้อมจัดท าบันทึก จัดเก็บ และน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
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แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
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2.) แนวปฏิบัติการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

2.1 ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

2.1.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งที่ไมเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ก. การทดสอบวิเคราะห (Routine testing) เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ ที่มีจุดประสงคเพื่อควบคุมคุณภาพหรือควบคุม
ปริมาณที่เป็นงานประจ า  
ข. การสอบเทียบมาตรฐาน (Standardization) และการทดสอบวิเคราะห ของวัสดุ สวนประกอบ ผลิตภัณฑ และ
กระบวนการที่เปนงานประจ า 
ค. การบริการขอมูลทางวิทยาศาสตร และวิชาการ  
ง. การรวบรวมข้อมูลเพื่อใชทั่วๆ ไป และการส ารวจผู้บริโภค การโฆษณา การวิจัยตลาดและการส ารวจส ามะโน
ประชากร 
จ. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการศึกษาท่ีเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการ 
ฉ. การใหการศึกษา การฝกอบรม และใหบริการหลังการขาย 
ช. สิ่งที่ไมเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ( IT/Software) 
ได้แก่ 

ช.-1 การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟต์แวรที่กระท าเปนประจ า  
ช.-2 การจัดการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบโดยใช้องค์ความรู้หรือซอฟต์แวร์ที่มีมาแล้ว ซึ่งไม่แสดงถึง
ลักษณะที่เป็นการคิดค้นหรือออกแบบบริการใหม่ๆ แต่อย่างใด 
ช.-3 การด าเนินงานที่ไม่มีการน าผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานมาใช้อย่างแท้จริง เป็นเพียงการน าซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
ในท้องตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของระบบเท่านั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่แต่
อย่างใด 
ช.-4 การท าวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) ตามปกติ หรือการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีความเสี่ยงทางด้านเทคนิคเชิงวิจัยของโปรแกรม เช่น การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยท าให้กระบวนการอนุมัติเอกสารต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 

ซ. สิ่งที่ไมเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยาและเคมีภัณฑ์ (Pharmaceutics/Chemicals) 
ได้แก่ 

ซ.-1 การส่งทดสอบหรือการขอการรับรองมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การขึ้นทะเบียนตามข้อก าหนดหรือความต้องการของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า (Supplier/Customer Requirements) เช่น การขอรับบริการรับรองมาตรฐานสากล 
การขอรับบริการรับรองระบบ ISO GMP HACCP การขอรับบริการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม การ
ขอรับบริการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น 
 

2.1.2 การตรวจสอบและพิจารณาโครงการแบบช่องทางด่วน (Fast Track) ทั้ง 4 รูปแบบ มีดังน้ี  
ก. โครงการรับจ้างวิจัย หมายถึง เจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้ว่าจ้างผู้รับท าการวิจัยฯ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน/หน่วยงานที่ไม่แสวงก าไร ที่คณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้งบประมาณโครงการที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบจะสอดคล้องกับงบประมาณที่ระบุใน
สัญญาว่าจ้างวิจัย 
ข. โครงการร่วมวิจัย หมายถึง เจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้ว่าจ้างผู้รับท าการวิจัยฯ ที่เป็น
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ซึ่ งผู้ รับท าการวิจัยฯ มีการท าสัญญาร่วมวิจัยกับหน่วยงานของรัฐ/
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน/หน่วยงานที่ไม่แสวงก าไร ทั้งนี้งบประมาณโครงการที่คณะกรรมการฯ ให้
ความเห็นชอบจะสอดคล้องกับงบประมาณที่ระบุในสัญญาร่วมวิจัย เฉพาะส่วนที่เจ้าของโครงการจ่ายให้ผู้รับท าการ
วิจัยฯ เท่านั้น   
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แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนด าเนินงานวิจัยฯ จากภาครัฐ หมายถึง เจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ได้ว่าจ้างผู้รับท าการวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ/หรือข้อมูล
ด้านเทคนิคเพื่อด าเนินงานวิจัยฯ จากหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารอนุมัติโครงการ หรือเอกสารอื่ นที่
เทียบเท่า ซึ่งที่มีรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ชัดเจน 
ง. โครงการที่ได้รับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) หมายถึง เจ้าของโครงการ 
ซึ่งเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้ว่าจ้างผู้รับท าการวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน และเป็นโครงการภายใต้
ขอบข่ายการรับรองระบบ RDIMS  ทั้งนี้ ต้องแสดงใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ และเอกสารรายละเอียดของ
โครงการวิจัยฯ ฉบับเต็ม (Full proposal) ที่มีรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ชัดเจน 

หมายเหตุ 
 1. โครงการแบบช่องทางด่วน (Fast Track) เมื่อค าขอรับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ

ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สามารถน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ได้ทันที โดยไม่ต้อง
ผ่านขั้นตอนการประเมินโครงการฯ เบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ 

 2. กรณี (ค.) และ (ง.) งบประมาณโครงการ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
2.1.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานทาง
ธุรกิจของเจ้าของโครงการ และเจ้าของโครงการนั้นต้องเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ ได้ดังกล่าว เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์ เป็นต้น  
 
2.1.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เครื่องต้นแบบ (Prototype) หรือระบบบริการ 
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
        กรณีที่ 1 ผลงาน/ผลลัพธ์การวิจัย ที่มีขนาดและ/หรือคุณลักษณะเทียบเท่าระดับการทดลองปกติ (Lab scale/Pilot 
scale/Pilot Plant) หากเจ้าของโครงการจะน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ขาย) จะสามารถด าเนินการได้หลังจากพ้น
ระยะเวลาที่กรมสรรพากรก าหนด แต่หากด าเนินการก่อนระยะเวลาที่ก าหนด กรมสรรพากรอาจจะยกเลิกการให้สิทธิ์ยกเว้น
ภาษีเงินได้ของเจ้าของโครงการที่ได้รับหรือพึงได้รับ จากรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อท าการวิจัยฯ 
        กรณีที่ 2 ผลงาน/ผลลัพธ์การวิจัย ท่ีมีขนาดและ/หรือคุณลักษณะเทียบเท่าระดับอุตสาหกรรม หรือการด าเนินการในเชิง
ธุรกิจ หากเจ้าของโครงการจะน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ขาย) กรมสรรพากรอาจจะยกเลกิการให้สทิธ์ิยกเว้นภาษีเงินได้ของ
เจ้าของโครงการที่ได้รับหรือพึงได้รับ จากรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อท าการวิจัยฯ 
 
2.1.5 การน าเสนอข้อมูลโครงการ ซึ่งมีความต่อเนื่องจากโครงการที่เคยผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว จะต้องน าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการภาพรวมให้ชัดเจน โดยแสดง
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการที่ด าเนินการมาก่อน อีกท้ังสิ่งที่จะด าเนินการในปีปัจจุบันและปีถัดไป 
 
2.1.6 การน าเสนอข้อมูลโครงการ ควรมีการออกแบบ วางแผน และมีวิธีการด าเนินการวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งระบุเป้า หมาย
ผลลัพธ์ท่ีสามารถต่อยอดส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้  ในกรณีโครงการที่มุ่งเน้นเพียง
การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary study) หรือ โครงการที่มีการวางแผนและมีวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา 
(Phase) ขอใหแ้นบรายละเอียดแผนแม่บท (Master Plan) ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันท่ียื่นขอรับรองโครงการ ซึ่งสามารถแสดง
ให้ทราบและเข้าใจถึงเป้าหมายผลลัพธ์สุดท้ายของการด าเนินโครงการทุกๆ ช่วงเวลาได้     
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แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
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2.2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
2.2.1 การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่มีรายการให้ทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานรัฐ เพื่อท าวิจัย 
 ก. เจ้าของโครงการท าการว่าจ้างผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยผู้รับท าการวิจัยฯ ให้ทุนแก่
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานรัฐเพื่อท าวิจัย สามารถน าค่าใช้จ่าย (ให้ทุน) น าเสนอเป็นค่าใช้จ่ายโครงการได้ โดยเจ้าของโครงการ
สามารถใช้ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ที่ได้รับจากผู้รับท าการวิจัยฯ ที่มีการอ้างถึงรายการค่าใช้จ่ายให้ทุนดังกล่าว เป็นหลักฐาน
ประกอบการขอรับรองโครงการวิจัยและการใช้สิทธิทางภาษี 
  ข. เจ้าของโครงการเป็นผู้ท าวิจัยเอง (ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับท าการวิจัยฯ) และมีการให้ทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานรัฐ เพื่อท าวิจัย ไม่สามารถน าค่าใช้จ่ายเสนอเป็นค่าใช้จ่ายโครงการและใช้สิทธิทางภาษี 

 
2.2.2 การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่เข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการว่าจ้างช่วง (Sub-Contract) แบ่งเป็น 4 กรณี 
ดังนี ้

กรณีที่ 1 โครงการวิจัยฯ ที่มีค่าใช้จ่ายโครงการที่น าเสนอเข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการว่าจ้างช่วง (Sub-
Contract) ไม่ทั้งหมดของขั้นตอนการด าเนินงานโครงการและเป็นการสนับสนุนการด าเนินการวิจัย ให้กับผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับ
หรือไม่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ตาม ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายส่วนของจ้างช่วงด้วย   

กรณีที่ 2 โครงการวิจัยฯ ที่มีค่าใช้จ่ายโครงการที่น าเสนอเข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการว่าจ้างช่วง (Sub-
Contract) ไม่ทั้งหมดของขั้นตอนการด าเนินงานโครงการนั้น แต่เป็นการว่าจ้างช่วงการด าเนินงานวิจัยหลัก ให้กับผู้รับจ้างช่วงที่
ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับ
พิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว  

กรณีที่ 3 โครงการวิจัยฯ ที่มีค่าใช้จ่ายโครงการที่น าเสนอเข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการว่าจ้างช่วง (Sub-
Contract) ไม่ทั้งหมดของขั้นตอนการด าเนินงานโครงการนั้น และเป็นการว่าจ้างช่วงการร่วมด าเนินงานวิจัยหลัก ให้กับผู้รับจ้าง
ช่วงที่ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่การว่าจ้างช่วงดังกล่าว ผู้รับจ้างช่วงไม่
สามารถด าเนินการวิจัยให้ส าเร็จได้โดยล าพัง (เสมือนเป็นการร่วมด าเนินการวิจัย)   ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว แต่ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายส่วนของจ้างช่วง   

กรณีที่ 4 โครงการวิจัยฯ ที่มีค่าใช้จ่ายโครงการที่น าเสนอเข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการว่าจ้างช่วง (Sub-
Contract) ไม่ทั้งหมดของขั้นตอนการด าเนินงานโครงการนั้น และเป็นการว่าจ้างช่วงการร่วมด าเนินงานวิจัยหลัก ให้กับผู้รับจ้าง
ช่วงที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่การว่าจ้างช่วงดังกล่าว ผู้รับจ้างช่วงไม่
สามารถด าเนินการวิจัยให้ส าเร็จได้โดยล าพัง (เสมือนเป็นการร่วมด าเนินการวิจัย)   ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายส่วนของจ้างช่วงด้วย   

ทั้งนี้ กรณีโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการรับรองฯ มีค่าใช้จ่ายโครงการที่น าเสนอเข้าข่ายเป็นลักษณะของการด าเนินการ
ว่าจ้างช่วง (Sub-Contract) ทั้งหมดของขั้นตอนการด าเนินงานโครงการนั้น (100% การจ้างช่วง) ทางคณะกรรมการฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยดังกล่าว รวมถึงกรณีโครงการวิจัยที่มีขอบเขตการด าเนินงานที่แท้จริงทั้งหมดอยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัทท่ีไม่ได้รับการประกาศให้เป็นผูร้ับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 
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2.2.3 การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่มีผลงาน/ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น 
เครื่องต้นแบบ (Prototype) หรือระบบบริการ ซึ่งการบันทึกบัญชีผลงาน/ผลลัพธ์ดังกล่าวให้คงไว้ซึ่งวิธีการทางบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนด ดังน้ี 

ก. ผลงาน/ผลลัพธ์การวิจยัระดับการทดลองปกติ (Lab scale/Pilot scale/Pilot Plant) 
    ก.-1 ต้นแบบ/ระบบบริการที่ได้จากโครงการ หากเจ้าของโครงการจะน าไปใช้ประโยชน์ภายในกิจการของตนเอง 

จะพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าของโครงการน าเสนอ 
 ก.-1(1) กรณีไม่เกิดรายได้ จะพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าของโครงการน าเสนอ 
 ก.-1(2) กรณีเกิดรายได้ จะพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 
    ก.-2 ต้นแบบ/ระบบบริการที่ได้จากโครงการ หากเจ้าของโครงการจะน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (ขาย)         

จะพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 
ข. ผลงาน/ผลลัพธ์การวิจัยเทียบเท่าระดับอุตสาหกรรม หรือการด าเนินการในเชิงธุรกิจ เจ้าของโครงการต้องยืนยันไม่

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ขาย) 
    ข.-1 ต้นแบบ/ระบบบริการที่ได้จากโครงการ หากเจ้าของโครงการจะน าไปใช้ประโยชน์ภายในกิจการของตนเอง 

จะพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 
    ข.-2 ต้นแบบ/ระบบบริการที่ได้จากโครงการ หากเจ้าของโครงการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ขาย) จะไม่รับ

พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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2.3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
 
2.3.1 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของโครงการหรอืข้อมูลผูร้ับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (โครงการที่ผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณารับรองแล้ว) 

ก. เปลี่ยนช่ือเจ้าของโครงการหรือช่ือผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีสืบเนื่องมาจากบริษัท/
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ได้กระท าการจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้เจ้าของโครงการแจ้งเปลี่ยนช่ือใหม่ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคืนหนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แล้วน าเสนอข้อมูลแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ และออก
หนังสือรับรองโครงการฉบับใหม่ 

ข. เปลี่ยนช่ือเจ้าของโครงการ ท่ีสืบเนื่องจากการเปลี่ยนนิติบุคคลเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 : เจ้าของโครงการรายเดิม แจ้งขอยกเลิก พร้อมคืนหนังสือรับรองโครงการ 
 ขั้นตอนที่  2 : เจ้าของโครงการรายใหม่ ยื่นเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้อง พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานอีกครั้ง  ส าหรับกระบวนการพิจารณารับรองโครงการฯ ให้ใช้ข้อมูลผลการประเมินโครงการจาก
ผู้เชี่ยวชาญเดิม ประกอบการน าเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

ค. เปลี่ยนช่ือผู้รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผู้รับท าการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม่ โดยให้เจ้าของโครงการแจ้งเปลี่ยนช่ือใหม่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องและ
คืนหนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แล้วน าเสนอข้อมูลแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ และออกหนังสือรับรองโครงการฉบับใหม่ 

 
2.3.2 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ 
 ก.การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั่วไปของโครงการ เช่น ที่ตั้งส านักงาน สาขาส านักงาน ช่ือโครงการ ระยะเวลา 
เป็นต้น หลังจากวันที่ยื่นโครงการ หากเจ้าของโครงการจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดทั่วไปของโครงการ ควรด าเนินการ
ก่อนวันที่คณะกรรมการฯ จะมีมติรับรองโครงการ ทั้งนี้โครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยโครงการที่มีสถานะอยู่ระหว่าง
ด าเนินการหรือยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ ณ วันที่ยื่นโครงการ หากเจ้าของโครงการประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
โครงการ (วันเริ่มต้น หรือ วันสิ้นสุด) ยังสามารถด าเนินการได้ และจะต้องด าเนินการภายใน 1 ปี หลังครบก าหนดระยะเวลา
ตามแผนงานเดิมที่ได้รับการรับรอง โดยไม่ส่งผลต่อขอบเขตและค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ไป
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าของโครงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคืน
หนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แล้วน าเสนอข้อมูลแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ และออกหนังสือรับรองโครงการฉบับใหม่  
ส าหรับโครงการที่มีสถานะเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดทั่วไปของโครงการได้  

ข.การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระส าคัญและ/หรืองบประมาณของโครงการ  
 โครงการที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณารับรองแล้ว ให้เจ้าของโครงการยื่นโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรอง
โครงการฯ ตามปกติ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการด าเนินงาน 
 
2.3.3 การยกเลิกโครงการ 

ก.โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ หากเจ้าของโครงการประสงค์จะยกเลิกโครงการ ให้
เจ้าของโครงการด าเนินการแจ้ง สวทช. เพื่อยกเลิกโครงการ 

ข. โครงการที่อยู่ในข้ันตอนการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมของเจ้าของโครงการและใช้เวลาด าเนินงานเกิน 
90 วัน นับจากวันท่ี สวทช. ได้แจ้งเรื่องให้ปรับแก้ไขครั้งล่าสุด ทาง สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโครงการ 

ค. โครงการที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณารับรองแล้ว หากเจ้าของโครงการประสงค์จะยกเลิกโครงการ ให้เจ้าของ
โครงการด าเนินการแจ้ง สวทช. เพื่อยกเลิกโครงการ  ทั้งนี้ให้เจ้าของโครงการคืนหนังสือรับรองโครงการ แล้วน าเสนอข้อมูลแจ้ง
คณะกรรมการฯ ทราบ 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขท่ี  : G-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  :  17 ของ 17 
แก้ไขครั้งที่  : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  4 มกราคม 2564 

 

แนวทางการท างานเรื่องหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.3.4 โครงการที่มีสถานะเสร็จสิ้นแล้ว ก าหนดให้ เจ้าของโครงการด าเนินการยื่นโครงการ ซึ่งวันที่ยื่นโครงการจะต้องมี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนงานโครงการ 

 
2.3.5 โครงการที่มีข้อมูลรายละเอียดสอดคล้องตามหลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัติการพิจารณารับรองโครงการฯ ท้ังทางด้านเทคนิค
และด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีรายละเอียดมุมมองความเสี่ยงทางด้านเทคนิคที่ชัดเจน ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วนั้น สามารถน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรอง โดยไม่ต้องผ่านการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญได้ (ข้อที่ 2.3.5 
ก าหนดให้มีเฉพาะข้อมูลส าหรับนักวิเคราะห์/คณะกรรมการฯ เท่าน้ัน) 
 
2.3.6 การพิจารณาโครงการวิจัยทีมีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมและการก ากับการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ก. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของผู้ประกอบการภาคเอกชน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ก าหนดให้สื่อสาร
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือการขอรับรองโครงการวิจัยฯ หรือ โบรชัวร์ เป็นต้น ดังน้ี 

    “บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับรองโครงการต่อ สวทช. จะต้องด าเนินการงานวิจัยให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินงานท่ีดี และการด าเนินการงานวิจัยต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี และไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อย”  

 และ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องให้ค าแถลงก ากับไว้ในส่วนท้ายของแบบค าขอรับรองโครงการวิจัยฯ ดังนี้  
“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

การด าเนินงานวิจัยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป”  

 ข. ก าหนดขอบเขตหน้าที่หรือแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ ว่า “การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะไม่รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อสิ่งแวดล้อม ความ
เหมาะสมด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย” 

 ค. กรณีโครงการที่ด าเนินงานไม่สอดคล้องกับประเด็นด้านความปลอดภั ยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อ
สิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ควรบันทึกมติของคณะกรรมการฯ ใน
รายการประชุมว่า "ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)" 
 


