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 กระบวนการให้การรับรองระบบบริหารการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 

ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม 

ส านักงานกลาง 
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วันที่ :  
 
 

 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
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ประวัติการแก้ไข (Revision History) 
 

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 
0 13 ธ.ค.62 ประกาศใช้ครั้งแรก CO-148/2562 
1   4 พ.ย.63 ปรับแก้ไขขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ตามมติคณะกรรมการรับรองระบบบริหาร

การวิจัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/63 วันท่ี 21 ม.ค.63 ในประเด็นดงัต่อไปนี ้
1) ข้อ 3 นิยาม ปรับปรุงให้มีความถูกต้องชัดเจน และครอบคลุม

กระบวนการท างาน 
2) ข้อ 5 แผนผังกระบวนการท างาน ขั้นตอนท่ี 2 และ 15 ปรับปรุงข้อความ

ใหส้อดคล้องกับค านยิามที่แก้ไข 
3) ข้อ 6 รายละเอียดกระบวนการท างาน 
   -  แก้ ไขขั้นตอนที่  1, 2, 6, 7, 8, 14 และ 15 ปรับปรุงข้อความให้

สอดคล้องกับค านิยามที่แก้ไข 
   -  แก้ไขข้ันตอนที่ 15 ก าหนดความถี่ในการจัดท าบัญชีรายช่ือของผู้ได้รับ

การรับรอง 

CO-158/2563 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 3  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
1. วัตถุประสงค ์  

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการให้การรับรองระบบบริหารการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม้ี
ความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 

 
2. ขอบข่าย  
    ใช้ในการปฏิบัติงานของงานให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
3. นิยาม 

3.1 ระบบ หมายถึง ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร
เกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมาย เพื่อการ
ขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบ 

3.2 ข้อก าหนด หมายถึง ข้อก าหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นข้อก าหนดเพื่อให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือองค์กร ได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการตรวจ
ประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้ รวมถึงเพื่อมุ่งเน้นให้มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบมากขึ้น 
สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

3.3 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่หน่วยรับรองให้การ
ยอมรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือองค์กรอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานและตาม
ขอบข่ายท่ีขอการรับรอง 

3.4 ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจ
ประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3.5 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐาน
การบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากคณะกรรมการ
รับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.6 หน่วยรับรอง หมายถึง งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายบริการทางการเงิน
เพื่อนวัตกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งให้บริการ
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

3.7 ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป หมายถึง บุคลากรในหน่วยรับรอง ทีท่ าหน้าท่ีให้บริการการ
ตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.8 ผู้ท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีรับท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอยู่ระหว่างการขอรับ/ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้ท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.9 ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะด าเนินการตรวจประเมินได้ตามที่ก าหนด และมีรายช่ือใน
ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน 

3.10 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานสาขานั้นๆ ตามที่ก าหนด และมีรายชื่อ
ในทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

3.11 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรับรองระบบบรหิารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นคณะ
บุคคลที่แต่งตั้งโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
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การบริหารงาน ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางด าเนินงานด้านการรับรองระบบบริหารการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมีหน้าท่ีในการทบทวนผลการตรวจประเมิน และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ ของผู้ยื่นค าขอ 

3.12 แบบค าขอ หมายถึง แบบค าขอรับการตรวจประเมิน การรับรองและขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ข้อมูลของระบบบริหารการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะขอรับรอง และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องมีประกอบการขอรับการตรวจ
ประเมิน การรับรอง และขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยฯ  

3.13 ทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ หมายถึง ทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นค าขอรับการตรวจประเมิน การ
รับรองและขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.14 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เป็นใบรับรอง
ความสามารถของผู้ได้รับการรับรอง ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

3.15 การตรวจประเมิน หมายถึง การตรวจประเมินเอกสาร บันทึกหรือกิจกรรมในระบบบริหารการวิจัยฯ เพื่อให้ได้
หลักฐานการตรวจประเมิน เพื่อประเมินความสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบฯ 

3.16 การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง การตรวจติดตามประสิทธิผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
3.17 การตรวจติดตามผล หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามและทวนสอบผลการรักษาระบบบริหารการวิจัยฯ ที่

ได้รับใบรับรองจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ในช่วงระยะเวลาตามรอบที่ก าหนดไว้ 
(ก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตามข้อก าหนด ท้ังนี้ การตรวจ
ติดตามผล อาจเลือกตรวจในบางข้อก าหนดของระบบฯ เพื่อบ่งช้ีถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน 

3.18 การตรวจประเมินใหม่ หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนท้ังระบบ
อีกครั้งว่าผู้ประกอบมีการน าระบบการบริหารการวิจัยฯ ไปปฏิบัติและยังมีประสิทธิผล ซึ่งการตรวจประเมินใหม่
ดังกล่าว จะด าเนินการก่อนใบรับรองสิ้นอายุ 

3.19 ข้อบกพร่อง หมายถึง กรณีที่ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ยังไม่ได้จัดท าระบบ หรือจัดท าระบบไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด หรือจัดท าระบบแล้วแต่ไม่มีการน าข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมดไปปฏิบัติ และ/หรือ มีเหตุน ามา
ซึ่งความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบ 

3.20 ข้อสังเกต หมายถึง สิ่งที่ไมถือเป็นข้อบกพรอง แต่หากปล่อยทิ้งไวหรือละเลย อาจน าไปสูข้อบกพรองได รวมถึง
ข้อเสนอแนะหรือโอกาสเพื่อการปรับปรุง 

 
4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน เรื่อง ข้อก าหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(R-NS-RDI-01) 

4.2 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ (I-CO-RDI-02) 
4.3 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การคดัเลือกและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผูเ้ชี่ยวชาญ และ

วิทยากร (I-CO-RDI-04) 
4.4 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การก าหนดเลขท่ีแบบค าขอ เลขท่ีผู้ประกอบการ และเลขท่ีใบรับรองในระบบบรหิารการวิจยั

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (I-CO-RDI-05)  
4.5 แนวทางการท างาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (G-CO-RDI-01) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 5  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
5. แผนผังกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห/์เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้จัดการ/นักวิเคราะห ์

นักวิเคราะห ์

ข้อมูลไมเ่พียงพอ 

จบกระบวนการ 

คุณสมบัตไิม่เป็นไปตาม 
เกณฑ/์เงื่อนไข 

คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไข 
และข้อมลูเพียงพอ 

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม 3 

ไม่ยืนยัน 

ยืนยัน 
ผู้จัดการ 

แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 5 

จัดท าแผนการตรวจประเมิน 6 

A 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

เริ่มต้น 

รับการตดิต่อ/รับแบบค าขอ 1 

ประเมินคุณสมบตัิของ
ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ 

และตรวจสอบข้อมลู
เบื้องต้น 

2 
 

จัดท า 
ใบเสนอราคา 

 

4 
 

จบกระบวนการ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 6  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
รับรองระบบ 

ไม่รับรองระบบ ไม่ลงความเห็น 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

สอดคล้องตามข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้อง 
ตามข้อก าหนด 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

จบกระบวนการ 

จบกระบวนการ 

พิจารณา 
ความสอดคล้อง 
ตามข้อก าหนด 

8 
 

การตรวจติดตาม 
แก้ไขข้อบกพร่อง 

9 

พิจารณา 
รับรองระบบ 

11 
 

ออกหนังสือ 
แจ้งผลการพิจารณา 

12 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
และใบรับรอง 

14 

จัดท าทะเบียนรายชื่อ 
ผู้ไดร้ับการรับรอง 

15 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 7 

A 

คณะผู้ตรวจประเมิน 
/นักวิเคราะห ์

คณะผู้ตรวจประเมิน 
/นักวิเคราะห ์

จัดท ารายงานการตรวจประเมิน 
เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา 

10 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม 13 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 7  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
6. รายละเอียดกระบวนการท างาน   
 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1) 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
เอกสารออก 

 แบบฟอร์มบันทึกการตดิต่อ (F-CO-RDI-01) 
 แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
 ทะเบียนเลขท่ีผู้ประกอบการ 

(F-CO-RDI-10) 
 

กรณีรบัการตดิต่อ 
นักวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บันทึกข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ที่ได้รับการติดต่อลงในแบบฟอร์ม
บันทึกการติดต่อ (F-CO-RDI-01) หรือแบบฟอร์มอื่นที่มีการ
จัดท าเฉพาะกิจ เพื่อเป็นการบันทึกเบื้องต้น ถ้าไม่มีการยื่น
แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) ให้จบกระบวนการปฏิบัติงาน 
กรณีรบัแบบค าขอ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับแบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
จากผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน 4 เรื่อง 
(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Assessment) 
(2) การตรวจติดตามผล (Surveillance Assessment)  
(3) การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Recertification)  
(4) เพิ่มขอบข่ายการรับรอง (Extend Scope)  
จากนั้นด าเนินการลงทะเบียนแบบค าขอในอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
ในทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ (F-CO-RDI-10) ส าหรับการ
ก าหนดเลขที่แบบค าขอให้ด าเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
การก าหนดเลขที่แบบค าขอ เลขที่ผู้ประกอบการ และเลขที่
ใบรับรองในระบบ (I-CO-RDI-05) และให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป (ข้ันตอนท่ี 2) 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
เอกสารออก 

 แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
 ทะเบียนเลขท่ีผู้ประกอบการ (F-CO-RDI-10) 

ผู้จัดการมอบหมายให้นักวิเคราะห์ท าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
โดยใช้เงื่อนไขการตัดสินใจดังนี้ 
เงื่อนไขการตัดสินใจ 
 เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อมูลเพียงพอ หมายถึง คุณสมบัติ

เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่  391) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เง่ือนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับรายจ่ายเพื่อท า
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเคยด าเนินการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโครงการที่ ได้ รับการ
ตรวจสอบและรับรองจาก สวทช. แล้ว และข้อมูลมีความ
สมบูรณ์ /ครบถ้วน ตามที่แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
ก าหนด และให้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 4) 

 ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข หมายถึง คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 
391) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ยกเลิกการด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปบันทึก

นักวิเคราะห/์เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 

รับการตดิต่อ/รับแบบค าขอ 1 

ผู้จัดการ/นักวิเคราะห ์

ประเมินคุณสมบตัิของ
ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ 

และตรวจสอบข้อมลู
เบื้องต้น 

2 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 8  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

สถานะในทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ ในอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ (F-CO-RDI-10) และจบกระบวนการปฏิบัติงาน 

 ข้อมูลไม่ เพียงพอ หมายถึง ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
ตัดสินใจว่าเป็นไปประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ 391) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับรายจ่ายเพื่อท า
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือไม่ หรือ
ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ไม่ครบถ้วน ตามที่แบบค าขอ (F-CO-
RDI-09) ก าหนด และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
(ข้ันตอนท่ี 3) 

3) 
 

 
 
เอกสารเข้า 

 - 
เอกสารออก 

 หนังสือแจ้งขอข้อมูลเพิ่ม (ถ้ามี) 

นักวิเคราะห์แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค า
ขอ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) และ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ข้ันตอนท่ี 2) 

4) 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
เอกสารออก 

 ใบเสนอราคา 
 ทะเบียนเลขท่ีผู้ประกอบการ 

(F-CO-RDI-10) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด าเนินการจัดท าใบเสนอราคา ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบในการประมาณการเรื่องระยะเวลาในการ
ตรวจประเมิน (Man-Day) จากผู้จัดการแล้ว ทั้งนี้พิจารณา
ตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) รูปแบบของลักษณะการท าวิจัยฯ 
2) พื้นที่ตั้งการท างานวิจัยฯ 
3) กลุ่มงานวิจัยฯ ที่จะขอรับรอง 
4) สถานะของโครงการวิ จั ย ฯ  เช่น  ระยะ เวลาหรื อ

งบประมาณโครงการ เป็นต้น 
5) จ านวนโครงการวิจัยฯ ตามแผนด าเนินงานในปีที่ขอรับ

การรับรองระบบ 
โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจดังนี้ 
เงื่อนไขการตัดสินใจ 
 ยืนยัน หมายถึง ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ยืนยันการ

ตรวจประเมิน โดยลงนามและส่งกลับให้หน่วยงานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และ
ลงทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ ในอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  
(F-CO-RDI-10) ส าหรับการก าหนดเลขท่ีผู้ประกอบการให้
ด าเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การก าหนดเลขที่แบบ
ค าขอ เลขที่ผู้ประกอบการ และเลขที่ใบรับรองในระบบ 
(I-CO-RDI-05) และ ให้ ด า เนิ นก ารในขั้ น ตอนต่ อ ไป 
(ขั้นตอนท่ี 5)  

นักวิเคราะห ์

ขอข้อมูลเพิ่มเติม 3 

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 
จัดท า 

ใบเสนอราคา 

4 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 9  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

 ไม่ยืนยัน หมายถึง ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ไม่ยืนยัน
การตรวจประเมิน โดยไม่มีการลงนามและส่งกลับให้
หน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยกเลิกการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป และเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปบันทึกสถานะในทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ ใน
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (F-CO-RDI-10) และจบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

5) 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
เอกสารออก 

 หนังสือแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมนิ (ถ้ามี) 

ผู้ จั ดการด า เนิ นการแต่ งตั้ งคณ ะผู้ ต รวจประ เมิ น  ซึ่ ง
ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินอีก
จ านวนหนึ่งตามความเหมาะสม ท้ังนี้อาจมีผู้เชี่ยวชาญด้วยได้ 
(ตามความจ าเป็น) โดยด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การคัดเลือกและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หัวหน้า
ผู้ตรวจประเมิน ผู้เช่ียวชาญ และวิทยากร ( I-CO-RDI-04) 
ทั้งนี้หากมีการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ การจ่ายค่าตอบแทนให้
ด าเนินการตามแนวทางการท างาน เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน (G-CO-RDI-01) และด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 6) 

6) 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 แบบค าขอ (F-CO-RDI-09) 
เอกสารออก 

 แผนการตรวจประเมิน (Assessment Plan) 

คณะผู้ตรวจประเมินโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  (Lead 
Assessor) จัดท าแผนและก าหนดการตรวจประเมิน ซึ่งมี
รายละเอียดประกอบด้วย ช่ือและที่อยู่ของผู้ประกอบการ/ผู้
ยื่นค าขอ ช่ือตัวแทนหน่วยงาน วัน เวลา และสถานที่ในการ
ตรวจประเมิน วัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจประเมิน 
ทีมผู้ตรวจประเมิน และตารางเวลาการตรวจประเมิน และ
แจ้งแผนการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอทราบ 
รวมถึงแจ้งรายช่ือคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อให้ความเห็นชอบ 
โดยผู้ประกอบการ/ผู้ยื่ นค าขอ  ลงนามและส่งกลับให้
หน่วยงาน และด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 7) 

7) 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 ข้อก าหนด (R-NS-RDI-01) 
 แผนการตรวจประเมิน (Assessment Plan) 
 ใบรายการตรวจประเมิน (Assessment 

Checklist) 
เอกสารออก 

 ใบบันทึกผลตรวจประเมิน (Assessment 
Note) 

 ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (Attendance 

คณะผู้ตรวจประเมิน ด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการ โดยมีรายละเอียด 4 ขั้นตอน จากนั้นด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 8) 
1) การประชุมเปิดการตรวจประเมิน เพื่อแนะน าคณะผู้ตรวจ

ประเมิน อธิบายจุดประสงค์ของการตรวจประเมิน แจ้ง
ก าหนดการตรวจประเมิน และยืนยันความพร้อมของ
ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
คณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่
ได้รับ และผู้ เข้าร่วมเปิดประชุมลงนามในใบรายช่ือ
ผู้เข้าร่วมประชุม (Attendance List) 

2) การด าเนินการตรวจประเมินประกอบด้วย การสัมภาษณ์ 
การตรวจสอบเอกสาร การสังเกตกิจกรรมและสภาวะของ
พื้นที่ที่ตรวจ พร้อมบันทึกหลักฐานหรือกิจกรรม ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งตามข้อก าหนด 

ผู้จัดการ 

แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 5 

จัดท าแผนการตรวจประเมิน 6 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 7 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 10  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

List) 
 รายงานข้อบกพร่อง (Nonconformance 

Report) (ถ้ามี) 
 รายงานข้อสังเกต (Observation Report) 

(ถ้ามี) 

(R-NS-RDI-0 1)  ซึ่ ง หั ว ห น้ า ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น อ า จ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการตรวจประเมินได้ตามความ
เหมาะสม โดยความเห็นชอบของผู้รับตรวจประเมิน 
เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 

3) การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน ต้องบันทึกไว้ใน
ใบบันทึกผลตรวจประเมิน (Assessment Note) และ
หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจ
ประเมินต้องประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ
หลักฐานการตรวจประเมินทั้งหมดที่รวบรวมได้ เพื่อ
ทบทวนสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลว่ารายการใดถือเป็น
ข้อบกพร่อง โดยการเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ 
มีหลักฐานสนับสนุนที่ เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อ
ก าหนดให้ชัดเจน และบันทึกในแบบรายงานข้อบกพร่อง 
(Nonconformance Report) กรณีมีข้อสังเกตให้บันทึก
ในแบบรายงานข้อสังเกต (Observation Report) 

4) การประชุมปิดการตรวจประเมิน หลังจากการตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการประชุม
ปิดการตรวจประเมิน เพื่อรายงานข้อบกพร่องหรือ
ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ เพื่อท าความ
เข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และ
ตัวแทนของฝ่ายบริหารของผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ ลง
ช่ือรับทราบ และถ่ายส าเนาไว้ 1 ชุด และผู้เข้าร่วมปิด
ป ร ะ ชุ ม ล งน า ม ใน ใบ ร า ย ช่ื อ ผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม 
(Attendance List) 

8) 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 ข้อก าหนด (R-NS-RDI-01) 
 ใบบันทึกผลตรวจประเมิน (Assessment 

Note) 
 รายงานข้อบกพร่อง (Nonconformance 

Report) (ถ้ามี) 
 
 

คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาความสอดคล้องตามข้อก าหนด 
(R-NS-RDI-01) โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจดังนี้ 
เงื่อนไขการตดัสินใจ 
 สอดคล้องกับข้อก าหนด หมายถึง เอกสาร บันทึก หรือ

หลักฐานการตรวจประเมิน สอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของระบบ โดยไม่พบข้อบกพร่อง ให้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 10) 

 ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด หมายถึง เอกสาร บันทึก หรือ
หลักฐานการตรวจประเมิน ไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของระบบ โดยพบข้อบกพร่องที่ต้องด าเนินการ
แก้ไข และผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ จะต้องส่งแนวทาง
และหลักฐานการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณายอมรับภายใน 15 วัน
ปฏิทิน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมินเสร็จสิ้น 
พร้อมทั้งนัดหมายคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อตรวจติดตาม

คณะผู้ตรวจประเมิน 

พิจารณา 
ความสอดคล้อง 
ตามข้อก าหนด 

8 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 11  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

เอกสารออก 
 ใบบันทึกผลตรวจประเมิน (Assessment 

Note) 
 รายงานข้อบกพร่อง (Nonconformance 

Report) (ถ้ามี) 

การแก้ไขข้อบกพร่อง และด าเนินการในขั้นตอนต่อไป
(ขั้นตอนท่ี 9) 

 
 

9) 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 รายงานข้อบกพร่อง (Nonconformance 
Report) 

 แนวทางและหลักฐานการแก้ไขจาก
ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ 

เอกสารออก 
 ใบบันทึกผลตรวจประเมิน (Assessment 

Note) 

คณะผู้ตรวจประเมิน/นักวิเคราะห์ ตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ทั้งนี้ในกรณีการ
แก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ให้ด าเนินการ
ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง สามารถด าเนินการได้ตามวิธีการ ดังนี้ 
1) ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ให้ด าเนินการใน

ขั้นตอนท่ี 7 
2) ตรวจเอกสาร บันทึก หรือหลักฐาน โดยไม่ต้องตรวจ

ประเมิน  ณ  สถานประกอบการ ให้ ด า เนินการใน    
ขั้นตอนท่ี 8 

10) 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 ใบบันทึกผลตรวจประเมิน (Assessment 
Note) 

 รายงานข้อบกพร่อง (Nonconformance 
Report) (ถ้ามี) 

 รายงานข้อสังเกต (Observation Report) 
(ถ้ามี) 

เอกสารออก 
 รายงานการตรวจประเมิน (Assessment 

Report) 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ         

คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานการตรวจประเมิน 
(Assessment Report) เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้
การรับรอง โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ  
2) ผลการตรวจประเมิน  
3) สรุปผลการตรวจประเมิน 
และส่งต่อข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด าเนินการ
จัดเตรียมเอกสารและจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ ตาม
วิธี การปฏิ บั ติ งาน เรื่ อง วิ ธี การจั ด เตรี ยมการประชุม
คณะกรรมการ (I-CO-RDI-02) จากนั้นด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป (ขั้นตอนท่ี 11) 
 
 
 
 

11) 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน และพิจารณา
รับรองระบบ โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจดังนี้ 
เงื่อนไขการตัดสินใจ 
 รับรองระบบ หมายถึง คณะกรรมการมีความเห็นว่าผล

การตรวจประเมินมีความสอดคล้องตามข้อก าหนด ให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 14) 

 ไม่รับรองระบบ หมายถึง คณะกรรมการมีความเห็นว่า 

การตรวจติดตาม 
แก้ไขข้อบกพร่อง 

9 

คณะผู้ตรวจประเมิน/นักวิเคราะห ์

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะกรรมการ 

 
พิจารณา 

รับรองระบบ 

11 
 

จัดท ารายงานการตรวจประเมิน 
เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา 

10 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 12  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

เอกสารเข้า      
 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 

เอกสารออก 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

ผลการตรวจประเมินไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด ให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 12) 

 ไม่ลงความเห็น หมายถึง คณะกรรมการมีข้อสงสัย
เกี่ ยวกับผลการตรวจประเมินตามรายงาน  หรือมี
ความเห็นว่าหลักฐานและข้อมูลไม่เพียงพอ ให้คณะ
ผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติม ให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 13)  

และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาให้การรับรองหรือไม่ให้การ
รับรอง ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 

12) 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
เอกสารออก 

 หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 ทะเบียนเลขท่ีผู้ประกอบการ (F-CO-RDI-10) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
และจัดส่งให้ผู้ประกอบการ/ผูย้ื่นค าขอ และบันทึกสถานะ/ผล
การพิ จ ารณ า  ใน ท ะ เบี ยน เลขที่ ผู้ ป ร ะก อบ การ  ใน
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (F-CO-RDI-10) และจบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

13) 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
เอกสารออก 

 หนังสือแจ้งขอข้อมูลเพิ่ม (ถ้ามี) 

คณะผู้ตรวจประเมินหรือนักวิเคราะห์แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นค าขอ อ้างอิงตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
(ถ้ามี) การขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถด าเนินการได้ตามวิธีการ 
ดังนี ้
1) ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ให้ด าเนินการใน

ขั้นตอนท่ี 7 
2) ตรวจเอกสาร บันทึก หรือหลักฐาน โดยไม่ต้องตรวจ

ประเมิน  ณ  สถานประกอบการ ให้ ด า เนินการใน     
ขั้นตอนท่ี 10 

14) 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 
 
 
 

การจัดท าหนั งสือแจ้ งผลการพิ จารณ าและใบรับรอง 
ด าเนินการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 4 เรื่อง ดังนี้ 
1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Assessment) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
และใบรับรอง รายละเอียดที่ระบุในใบรับรองประกอบด้วย 

 เลขท่ีใบรับรองและวันท่ีออกใบรับรอง 
 ข้อมูลผู้ได้รับการรับรอง ได้แก่ ช่ือผู้ประกอบการ เลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษี ที่ตั้งสถานประกอบการ และ
วันท่ีประกาศใช้ระบบ  

 ขอบข่ายการรับรอง ได้แก่ รูปแบบของลักษณะการท า

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม 13 

คณะผู้ตรวจประเมิน/นักวิเคราะห ์

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
และใบรับรอง 

14 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ออกหนังสือ 
แจ้งผลการพิจารณา 

12 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 13  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

เอกสารออก 
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 ใบรับรอง 
 ทะเบียนเลขท่ีผู้ประกอบการ  

(F-CO-RDI-10) 
 

วิจัย ช่ือผู้รับท าวิจัยฯ และเลขล าดับที่ของผู้รับท าการ
วิจัยฯ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด กลุ่ม
งานวิจัยฯ และพื้นที่ตั้งการท างานวิจัยฯ 

 ระยะเวลาการให้การรับรอง ได้แก ่วันเริ่มต้นและวัน
สิ้นสุดการรับรอง 

ใบรับรองล งนามโดยผู้ อ านวยการส านั ก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ/หรือ หัวหน้า
หน่วยงานอื่นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การ
ตรวจประเมินระบบ (ถ้ามี) โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจาก
วันท่ีคณะกรรมการก าหนด ดังนี ้
1.1 วันท่ีมีผลบังคับใช้ในใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ จะ

เป็นวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาและมีมติให้การรับรอง 
1.2 ในกรณีผู้ได้รับการรับรอง ที่ประสงค์จะให้วันที่มีผล

บังคับใช้ในใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ ต่างไปจาก
ข้อ 1.1 ผู้ได้รับการรับรอง สามารถขอเปลี่ยนแปลงวันที่
มีผลบังคับใช้ในใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ ให้เป็น
วันหนึ่งวันใดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่
คณะกรรมการพิจารณาและมีมติให้การรับรอง ดังนี้ 

      1.2.1 ผู้ได้รับการรับรอง จะต้องแจ้งให้หน่วยรับรอง
ทราบการขอเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลบังคับใช้เป็น
ลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันปฏิทิน นับจาก
วันที่คณะกรรมการพิจารณาและมีมติให้การ
รับรอง   

      1.2.2 ให้หน่วยรับรอง ออกใบรับรองระบบบริหารการ
วิจัยฯ โดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ ตามข้อ 1.2.1 
แล ะแ จ้ งผ ลก าร เป ลี่ ย น แป ล งดั งก ล่ าว ให้
คณะกรรมการรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
(หรือในภายหลัง) 

2) การตรวจติดตามผล (Surveillance Assessment) 
ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่คณะกรรมการ
พิจารณาให้การรับรอง โดยให้มีการตรวจประเมินครบทุก
ข้อก าหนดในระบบหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด าเนินการแจ้งให้ผู้ ได้รับการ
รับรองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนครบก าหนดการ
ติดตามผล เมื่ อผ่ านการรับรองระบบแล้ ว เจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทั่วไปจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และจัดส่ง
ให้ผู้ ได้รับการรับรอง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ใบรับรอง สามารถออกใบรับรองฉบับใหม่ได้โดยยึดตามอายุ
ในใบรับรองเดิม 
 
3) การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Recertification) 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 14  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

ด าเนินการก่อนใบรับรองสิ้นอายุ โดยให้มีการตรวจประเมิน
ครบทุกข้อก าหนดในระบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
180 วันก่อนใบรับรองสิ้นอายุ เมื่อผ่านการรับรองระบบแล้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
และใบรับรองฉบับใหม่ และจัดส่งให้ผู้ได้รับการรับรอง 
4) การเพิ่มขอบข่ายการรับรอง (Extend Scope) 
ด าเนินการตรวจประเมินตามขอบข่ายท่ีขอรับรองเพิ่มเติมโดย
ตรวจครบทุกข้อก าหนดในระบบหรือเพียงบางส่วนตามความ
เหมาะสม  เมื่ อผ่ านการรับ รองระบบแล้ ว เจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทั่วไปจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและ
ใบรับรองฉบับใหม่โดยยึดตามอายุในใบรับรองเดิม และจัดส่ง
ใหผู้้ได้รับการรับรอง 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปด าเนินการลงทะเบียนเลขที่
ใบรับรองในทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ ในอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์  (F-CO-RDI-10) ส าหรับการก าหนดเลขที่ใบรับรองให้
ด าเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การก าหนดเลขที่แบบค า
ขอ เลขที่ผู้ประกอบการ และเลขที่ใบรับรองในระบบ (I-CO-
RDI-05) และด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 15) 

15) 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
เอกสารออก 

 ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการที่ไดร้ับการ
รับรอง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจัดท าบัญชีรายช่ือของผู้ได้รับการ
รับรอง และปรับปรุงสถานะให้ทันสมัยอยู่เสมอ ระยะห่างไม่
มากกว่า 6 เดือน โดยครอบคลุมกรณีการพักใช้ การเพิกถอน 
และการยกเลิกการรับรอง รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปีส่งให้
กรมสรรพากร จบกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 จัดท าทะเบียนรายชื่อ 
ผู้ไดร้ับการรับรอง 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการให้การรับรองระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-RDI-02 
หน้าท่ี  : 15  ของ  15 
แก้ไขครั้งที่                      : 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้              : 4 พฤศจิกายน 2563 

 
7. บันทึก รายงาน ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 บันทึกการติดต่อ (F-CO-RDI-01) 
7.2 แบบค าขอรับการตรวจประเมิน การรับรอง และขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (F-CO-RDI-09) 
7.3 ทะเบียนเลขท่ีผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นค าขอรับการตรวจประเมิน การรับรอง และขึ้นทะเบียนระบบบริหารการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม (F-CO-RDI-10) 
7.4 ใบเสนอราคา 
7.5 แผนการตรวจประเมิน (Assessment Plan) 
7.6 ใบรายการตรวจประเมิน (Assessment Checklist) 
7.7 ใบบันทึกผลตรวจประเมิน (Assessment Note) 
7.8 ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (Attendance List) 
7.9 รายงานข้อบกพร่อง (Nonconformance Report) 
7.10 รายงานข้อสังเกต (Observation Report) 
7.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7.12 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการรบัรองระบบบรหิารการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7.13 ใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 


