
 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  1 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการทํางาน เลขท่ี G-CO-RDI-02 
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
งานกระตุนการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 

ฝายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม 
สํานักงานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอนุมัติ :  
 

(นายภาณุทัต ธรรมบุศย) 
(นายภาณุทัต ธรรมบุศย) 

ผูอํานวยการฝาย 
             ฝายบริการทางการเงนิเพื่อนวัตกรรมฝายารเงิน

เพืตกรรม 

วันที่ :  
 

 
      พฤศจิกายน 2563 

 
       สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

111  อุทยานวิทยาเศาสตรประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  2 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประวัติการแกไข (Revision History) 
 

แกไขครั้งท่ี วันที่แกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 
0 29 พ.ย.62 ประกาศใชคร้ังแรก CO-149/2562 
1 4 ม.ค.64 ปรับแกไขแนวทางการทํางาน ตามมติคณะกรรมการรับรอง

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/63 (วาระพิเศษ) วันที่ 16 มกราคม และครั้งที่ 3/63 วันที่ 
25 มีนาคม 2563 ในประเด็นดังตอไปน้ี 
1.หลักเกณฑการพิจารณารับรองโครงการวิ จัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-ปรับแกไขขอ 12.1 สิ่งที่เปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
น วั ต ก รรม ด า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ซ อ ฟ ต แ ว ร 
(IT/Software) 
-เ พ่ิ ม เติมข อ  12 .3  การป ระ เมิน วัฏ จักร ชี วิ ต  (Life Cycle 
Assessment : LCA)  
- ปรับแกไขขอ 12.4 เพิ่มเติมขอความ การทดสอบการทํางานท้ัง
ระบบ (Commissioning Test) 
-ปรับแกไขขอ 1.2.3 คาเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ หมวด ข. 
(หมดคาเส่ือมราคา) 
-ปรับลดหัวขอ คาปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษา (ขอ 1.2.4 เดิม) 
-ปรับแกไขขอ 1.2.5 คาวัตถุดิบ ปรับลดรายการ หมายเหตุ ขอ 1. 
ระบุราคาสุทธิ 
-ปรับแกไขขอ 1.2.6 คาใชจายในการดําเนินงาน รายการ หมาย
เหตุ ขอ 2. สิ่งท่ีไมรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน และหมาย
เหตุ ขอ 4. คาเดินทาง/คาที่พัก ที่เก่ียวของกับการดําเนินโครงการ  
-ขอ 1.2.7 คาใชจายทางตรงอ่ืนๆ ของโครงการ เพิ่มเติมหมายเหตุ
ขอ 2.3 กรณีการจางชวง (Sub-Contract) และตองมีการสุม
ตัวอยาง (Sampling) ในการทดสอบ และขอ 2.4 กรณีการจาง
ชวง (Sub-Contract) โดยเฉพาะกรณีที่ 1 และกรณทีี่ 4  
 
2.แนวปฏิบัติการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
-เพิ่มเติมขอ ช.-4 การทําวัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร (Software 
Development Life Cycle) ในขอ 2.1.1 แนวทางการพิจารณา
ส่ิงท่ีไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-เพิ่มเติมขอ 2.1.6 การนําเสนอขอมูลโครงการ ควรมีการออกแบบ 
วางแผน และมีวิธีการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน 
-ปรับแกไข คําอธิบายของกรณีที่ 1 ในขอ 2.2.2 การพิจารณา
คาใชจายโครงการที่เขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการวาจาง
ชวง (Sub-Contract) 
-ปรับแกไขขอ 2.2.3 การพิจารณาคาใชจายโครงการที่มีผลงาน/
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
-ปรับแกไขขอ 2.3.1 การขอเปล่ียนแปลงขอมูลเจาของโครงการ

CO-165/2563 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  3 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แกไขครั้งท่ี วันที่แกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 
หรือขอมูลผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(โครงการท่ีผานขั้นตอนการพิจารณารับรองแลว) 
-ปรับแกไขขอ 2.3.2 การขอเปล่ียนแปลงขอมูลโครงการ 
-เพิ่มเติมขอ 2.3.3 การยกเลิกโครงการ 
 
3.ภาพรวมรายละเอียดของหลักเกณฑและแนวปฏิบั ติการ
พิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-ปรับแกไข/เพิ่มเติม คําและประโยคในการอธิบาย แกไขคําผิด 
รวมถึงการจัดเรียงเน้ือหา ลําดับหัวขอความสําคัญ ใหมีความ
ถูกตองและเหมาะสมย่ิงข้ึน ทั้ ง น้ียังคงสาระสําคัญตามมติ
คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 ไดแก หัวขอ 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 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  4 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.) หลักเกณฑการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

1.1 การพิจารณาเรื่องลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อางอิงตามประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับ
ที่ 391) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเวนภาษีเงินได สําหรับรายจายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
 
1.1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เปนงานท่ีมีลักษณะสรางสรรค ซ่ึงกระทําอยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการผลิตใหม การวิจัยและพัฒนาแตกตางจากกิจกรรมอ่ืนตรงที่มีความแปลกใหม และใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงประเภทของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีดังน้ี 
(ก) การวิจัยพื้นฐาน เปนการศึกษาคนควาทางทฤษฎี หรือในหองทดลอง เพื่อหาความรูใหม โดยยังไมสามารถนําไป

พัฒนาเปนผลิตภัณฑหรือกระบวนการไดโดยตรง 
(ข) การวิจัยประยุกต เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเบ้ืองตนที่จะนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือเพื่อหาวิธีการใหมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
แลวลวงหนา 

(ค) การพัฒนาเชิงทดลอง เปนการศึกษาอยางมีระบบ โดยนําความรูที่มีอยูแลวมาสรางวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ 
กระบวนการผลิต ระบบและบริการใหม หรือปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตเดิมใหดีย่ิงขึ้น อยางไรก็
ตาม การพัฒนาเชิงทดลองไมรวมถึงการเปล่ียนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ ระบบการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต การใหบริการ หรือกิจการอื่นๆ ที่ กําลังดําเนินงาน แมวาการเปลี่ยนแปลงน้ีจะทําใหมี
ความกาวหนาก็ตาม 
 

1.1.2 นวัตกรรม เปนการใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการสรางใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือ
กระบวนการใหม ซึ่งประเภทของนวัตกรรมมีดังน้ี 
(ก) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ เปนการนําสินคาหรือบริการที่ใหม หรือมีการปรบัปรุงอยางมากในดานคุณลักษณะ

และการนําไปใชประโยชน นวัตกรรมดานน้ีไดรวมไปถึงการปรับปรุงอยางเห็นไดชัดในดานลักษณะทางเทคนิค 
องคประกอบ หรือวัสดุที่ใชรวมถึงซอฟตแวรที่มีลักษณะการใชงานที่งายตอผูใช และลักษณะการใชงานอ่ืนๆ 

(ข) นวัตกรรมดานกระบวนการ เปนการนํารูปแบบการผลิตและการสงมอบสินคาแบบใหม หรือมีลักษณะของการ
ปรับปรุงจากเดิมอยางเห็นไดชัด ซ่ึงหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานเทคนิค อุปกรณ หรอืซอฟตแวรที่ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  5 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทั้งน้ี ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 สามารถจําแนกเปนหัวขอยอย
เก่ียวกับสิ่งที่เปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังน้ี  

1. การดําเนินงานเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ หรือการดําเนินงานใดๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสราง คนหาความรูใหม หรือ
เพ่ือ ความกาวหนาจากความรูเดิมที่มีอยู 

2. การคนควา การวิจัย การพัฒนา หรอืการดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใชประโยชนจากองคความรูพื้นฐาน 
3. การคิดคนสูตรหรอืการออกแบบเพ่ือประยุกตใชประโยชน 
4. การทดสอบเพื่อคนหาหรือประเมินทางเลือกตางๆ ของผลิตภัณฑใหม บรรจุภัณฑใหม กระบวนการใหม และการ

บริการใหม 
5. การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบชิ้นงาน ตนแบบ หุนจําลอง หรือชุดพัฒนา 
6. การออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือระบบใดๆ ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีใหม หรือ

เก่ียวของกับการปรบัปรุงของเดิมอยางเปนสาระสาํคญั หรอืที่มีการจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญา 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 
8. การสรางกระบวนการผลิตนํารอง 
9. กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือเปลี่ยนแปลงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ที่สืบเน่ืองจากการ

พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสรางกระบวนการผลิตนํารอง 
10. งานวิศวกรรมอุตสาหการและงานต้ังเครื่องใหมที่เก่ียวของโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ

กระบวนการใหมที่สืบเน่ืองจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรอืการสรางกระบวนการผลิตนํารอง 
11. การออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการผลิตใหมที่สืบเน่ืองจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 

หรือการสรางกระบวนการผลิตนํารอง 
12. อื่นๆ ไดแก 
 12.1 สิ่งที่ เปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวร 
(IT/Software) 

12.1.1 การพัฒนาหรือปรับปรงุใหเกิดเทคโนโลยีใหม หรือเทคโนโลยีเฉพาะดาน  
     12.1.2 การพัฒนาอัลกอริทึม หรือลําดับขั้นตอนในกระบวนการทํางาน  

    12.1.3 การออกแบบเทคนิคการจัดการฐานขอมูลใหม  
12.1.4 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวร ซ่ึงจะตอง
แสดงใหเห็นวากระบวนการมีลักษณะสําคัญหรือลักษณะเฉพาะที่พิเศษและมีประสิทธิภาพดีข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ ที่สืบเน่ืองจากการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีรูปแบบที่
แสดงถึงการเชื่อมโยงกันของระบบ เชน โครงสรางของระบบหรือซอฟตแวร หรือ การพัฒนา
ซอฟตแวรที่ชวยในการจัดการระบบตางๆ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ซอฟตแวร ระบบส่ือสารและเครือขาย และระบบขอมูล เปนตน รวมถึง ระบบซอฟตแวรซึ่งทํา
หนาที่แปลงชุดคําสั่งภาษาคอมพิวเตอรหน่ึงไปเปนชุดคําส่ังที่ มีความหมายเดียวกันใน
ภาษาคอมพิวเตอรอ่ืน 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  6 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

12.2 ส่ิ ง ที่ เป 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 ด า น ย า แ ล ะ เค มี ภั ณ ฑ
(Pharmaceutics/Chemicals) 

12.2.1 การผลิตยาใหเหมือนยาตนแบบท่ีหมดระยะเวลาการคุมครองตามลิขสิทธ์ิแลว จะตองมี
ข้ันตอนการจัดตั้งตํารับยา (Formulation) ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ (Shelf-Life) และ
ศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent) เปนตน 
12.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี ซ่ึงมีการแสดงใหเห็นกระบวนการทดลองหรือแนว
ทางการดําเนินงานในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการประเมินทางเลือกของ
ผลิตภัณฑ และสามารถนําไปใชไดจริง 
12.2.3 การดําเนินงานทดสอบหรือการขอการรับรองมาตรฐานที่เปนการสรางความกาวหนาจาก
องคความรูเดิมที่มีอยู หรือตอยอดงานวิจัยและพัฒนาในเชิงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดย
พิจารณาตามลักษณะการดําเนินการเปนรายโครงการ 
 

12.3 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) ทั้งน้ีหากเปนกลุมผลิตภัณฑเดียวกันที่เคย
ไดรับการรับรองงานวิจัยและพัฒนาแลว จะตองมีการดําเนินการวิจัยที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
การใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ 

 
12.4 การนําองคความรูจากการซื้อและใชสิทธิในเทคโนโลยี (Licensing) สําหรับนํามาใชพัฒนาตอยอด 

การปรับปรุงเครื่องจักร หรือการทดสอบการทํางานท้ังระบบ (Commissioning Test) หรือการทํา 
Production Test ตามระยะเวลาของการดําเนินงาน  

 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  7 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.2 การพิจารณาเรื่องคาใชจายของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

          รายการคาใชจายที่นําเสนอในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะตองเปนรายการคาใชจายจากการ
บันทึกบัญชีในกิจการรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ระบุขอมูลไวในสวนที่ 1 (ขอ 1.9) ของแบบคําขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงผูรับ
ทําการวิจัยฯ ตองไดรับอนุมัติและมีรายชื่อปรากฏอยูในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผูรับทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือดําเนินการย่ืนแบบคําขอเปนผูรับทําการวิจัยฯ (แบบคําขอ ว.พ. 01) ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณา
ของกรมสรรพากร  ทั้งน้ี กรณีโครงการเขาขายชองทางดวน (Fast track) ซ่ึงผูรับทําการวิจัยฯ ที่อยูระหวางการพิจารณาของ
กรมสรรพากร จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แตงต้ัง
โดยสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

โดยจําแนกหมวดคาใชจายตางๆ ตามขอ 1.2.1 – 1.2.7 ทั้งน้ีในกรณีโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ณ วันที่ย่ืน
แบบคําขอรับรองโครงการวิจัยฯ ใหเสนอขอมูลรายจายที่เกิดข้ึนจรงิ 
           กรณีรายการคาใชจายของหนวยงานผูรับทําการวิจัยฯ  ซึ่งเปนรายการที่มีความจําเปนตองวาจางกลับไปที่เจาของ
โครงการ ซึ่งเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล เพ่ือดําเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของโครงการวิจัยฯ  จะตองเปนคาใชจาย
ที่เกิดจากตนทุนที่แทจริงของเจาของโครงการเทาน้ัน   

 

1.2.1 เงินเดือน/คาจางบุคลากร (หมวด 3.1) หมายถึง คาตอบแทนในรูปแบบโดยตรงที่เปนรูปตัวเงินที่ใหแก
บุคลากรประจําหนวยงานผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนไปตามมาตรฐานเงนิเดือนของหนวยงานผูรับ
ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งน้ี จะตองระบุเลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ
บุคลากร และระบุจํานวนช่ัวโมงการทํางานของบุคลากรที่เขารวมในแตละโครงการใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานที่
นําเสนอ  

หมายเหตุ 
1. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่สําคัญ ไดแก ประวัติบุคลากร (ระบุประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน 
ประวัตกิารฝกอบรมที่สําคัญ)  
2. กรณีไมสามารถเปดเผยรายละเอียดขอมูลที่เก่ียวกับเงินเดือน/คาจางบุคลากรลงในขอเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได ขอใหเจาของโครงการนําสงเปนเอกสารปดผนึกทางไปรษณียลงทะเบียนหรือนําสง
ดวยตนเอง ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
3. คาจางตอช่ัวโมงของบุคลากรตองใชขอมูลฐานเงินเดือนจริง ไมใชรูปแบบ Performance Based ที่สงผลให
คาใชจายหมวดเงินเดือน/คาจางบุคลากรสูงกวาความเปนจริง 
4. บุคลากรระดับผูบริหาร สามารถมีสวนรวมในงานวิจัยรวมทุกโครงการไดสูงสุดไมเกินรอยละ 80 ของเวลาทํางาน
ทั้งหมดตอป และตองเปนลักษณะ direct contribution หรือมีความรับผิดชอบโดยตรงตอการดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโครงการอยางมีนัยสําคัญ 
5. ไมรวมถึงคาตอบแทนในรูปแบบโดยออม เชน เงนิโบนัส เงนิสวัสดิการ ผลประโยชนอื่นๆ  

 
1.2.2 ที่ปรึกษา / ผู เช่ียวชาญ (หมวด 3.2) หมายถึง คาตอบแทนที่ เปนรูปตัวเงินท่ีใหแกบุคลากรภายนอก

หนวยงานผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่วาจางมาเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งน้ี จะตองระบุเลข
ประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร/เลขท่ีเอกสารสําคัญ และระบุจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ีเขารวมใหเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระงานที่นําเสนอ 

หมายเหตุ 
1. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่สําคัญ ไดแก ประวัติท่ีปรึกษา (ระบุประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน 
ประวัติการฝกอบรมที่สําคัญ) และสําเนาสัญญาการวาจางท่ีปรึกษา (ระบุขอบเขตการทํางาน (scope of work) และ
ขั้นตอนการเบิกจายคาตอบแทน (term of payment) 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  8 ของ 17 
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เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. เอกสารประกอบการพิจารณา ตองเปดเผยรายละเอียดขอมูลไดทั้งหมด เพ่ือใหสามารถพิจารณาไดทั้งประเด็น
งานวิจัยและคาใชจาย หากกรณีเปนความลับหรือไมสามารถเปดเผยขอมูลได เจาของโครงการสามารถจัดทําเปน
หนังสือยืนยันหรือชี้แจงเพื่อใชประกอบการพิจารณาแทน โดยตองมีรายละเอียดขอมูลที่เพียงพอ ใหสามารถพิจารณา
ไดทั้งประเด็นงานวิจัยและคาใชจาย ทั้งน้ีถือดลุยพินิจคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด 
3. กรณกีารวาจางที่ปรึกษาตางประเทศ ที่ปรึกษาจะตองเปนการเขามาทํางานใหคําปรึกษาในประเทศเทาน้ัน 

 
1.2.3 คาเครื่องมือ/เคร่ืองจักร/อุปกรณ (หมวด 3.3)   หมายถึง คาใชงานเคร่ืองมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ และ

ทรัพยสินอื่นๆ เชน ซอฟตแวร (คาใบอนุญาตใชสิทธิซอฟตแวร รวมถึงคา Premium Support (ฟงกชันสวนเพิ่ม) ของ
ซอฟตแวร) เพ่ือการทดลอง ทดสอบ ที่เก่ียวของกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคิดเปนคาใชจายที่
อางอิงคาเสื่อมราคาตามจํานวนช่ัวโมงการทํางานในโครงการ และระบุรายการเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณใหสอดคลองกับ
ข้ันตอนการทําวิจัย ทั้งน้ีการคิดคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงัน้ี 

- เคร่ืองมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ หมวด ก (ยังไมหมดคาเส่ือมราคา) คิดคาใชจายโดยอางอิงตามคาเสื่อมราคาตอป 
และใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

- เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ หมวด ข  (หมดคาเส่ือมราคา)  ใหระบุเฉพาะรายการและจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ของเครื่องมือฯ รายการนั้นๆ  

หมายเหตุ 
1. คาใชจายการทดสอบการทํางานทั้งระบบ (Commissioning Test) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณควบรวมที่

จัดซ้ือมาใหม สามารถนํามาคาํนวณเปนคาใชจายได โดยใหคํานวณตามระยะเวลาของการดําเนินงานดังกลาว 
2. กรณีคอมพิวเตอร / Notebook หากเปนครุภัณฑวิทยาศาสตรท่ีใชในการทําวิจัย สามารถนําเสนอเปนคาใชจาย

ได แตถาหากเปนครภุัณฑสํานักงาน จะไมสามารถนําเสนอเปนคาใชจายได 

 
1.2.4 คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ (หมวด 3.4) หมายถึง คาใชจายเพ่ือการวิเคราะห ทดสอบ ตัวอยาง/

ช้ินงาน ซึ่งมิไดรวมอยูในหมวดคาเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ โดยใหแสดงรายการทดสอบ คาทดสอบตอหนวย และระบุ
หนวยใหชัดเจน 

กรณีเจาของโครงการ ซึ่งเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคลนําเสนอคาใชจายเปนลักษณะ Price List ซึ่งรวมคา
เครื่องมือวิจัย คาวัตถุดิบวิจัย คาปรับปรุงซอมแซม ไวในรายการคาทดสอบวิเคราะหที่อางอิงกับรายการมาตรฐานของหนวยงาน
ผูรับทําการวิจัยฯ น้ัน ทางคณะกรรมการฯ จะใชดุลยพินิจพิจารณาเปนรายกรณี (สวนรายละเอียดวรรคท่ี 2 กําหนดใหมีเฉพาะ
ขอมูลสําหรับนักวิเคราะห/ผูประเมินโครงการ/คณะกรรมการฯ เทานั้น) 

หมายเหต ุ
1. รายการคาใชจายท่ีจายไปเพ่ือการใชประกอบการในการข้ึนทะเบียนตามขอกําหนดหรือความตองการของ

หนวยงานราชการ หรือเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของลูกคา (Supplier/Customer Requirements) เชน คาบริการ
รับรองมาตรฐานสากล คาบริการรับรองระบบ ISO GMP HACCP คาบริการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม คาบริการรับรอง
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) เปนตน ไมสามารถนําเสนอเปนคาใชจายของโครงการได เน่ืองจากเปนรายจายที่ไมไดเปนไปเพ่ือ
ดําเนินการคนหาองคความรูใหม หรือสรางความกาวหนาจากความรูเดิมท่ีมีอยู หรือตอยอดงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีในแง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแทจริง นอกจากนี้คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายของการดาํเนินการอยางเปนปกติของธุรกิจ 

2. รายการคาใชจายการขอรับรองดานจริยธรรมสําหรับการทดลองในมนุษย สามารถนําเสนอเปนคาใชบริการ
หองปฏิบัติการทดสอบได 

 
1.2.5 คาวัตถุดิบการวิจัย (หมวด 3.5) หมายถึง คาสารเคมี วัสดุ/สิ่งของใชสิ้นเปลือง สิ่งมีชีวิต เพ่ือใชในการวิจัย ซึ่ง

มิไดรวมอยูในคาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบตามหมวดคาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ โดยใหระบุปริมาณและหนวย
การใชวัตถุดิบใหชัดเจนและสอดคลองกับภาระงานที่นําเสนอ 

 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  9 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หมายเหต ุ
1. กรณีวัตถุดิบการวิจัยที่ใชในการทดลอง เม่ือนํามาดําเนินงานแลวกอใหเกิดผลิตภัณฑสุดทาย (Final Product)    

ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต (Byproduct) ตนแบบ (Prototype) และผลิตภัณฑอ่ืนๆที่สามารถกอใหเกิดรายไดหรือตี
มูลคาได จะตองนํารายไดหรือมูลคาน้ัน มาคาํนวณหักออกจากตนทุนของงบประมาณโครงการ 

2. กรณีคาใชจายสาธารณูปโภค (คานํ้า คาไฟฟา) หากโครงการดําเนินงานวิจัยท่ีมีคานํ้าหรือคาไฟฟาเปนเสมือน
วัตถุดิบในงานวิจัย ใหจัดอยูในหมวดวัตถุดิบได 

3. รายการคาใชจายใดที่มีความเก่ียวของกับการดําเนินงานวิจัยหลายโครงการ ตองแจกแจงหรือปนสวน (Allocate) 
คาใชจายที่เกิดข้ึนในแตละโครงการอยางเปนเหตุเปนผล พรอมจัดทําบันทึก จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

 
1.2.6 คาใชจายในการดําเนินงาน (หมวด 3.6) หมายถึง คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการและ

คาใชจายเพื่อศึกษาความเปนไปไดโครงการ ซึ่งอาจหมายรวมถึง 
ก. คาใชจายเดินทาง/ที่พัก ที่เก่ียวของกับการดําเนินโครงการ เชน การไปวิเคราะห  ทดลอง/ทดสอบ ท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัยเทาน้ัน (สําหรับคาใชจายเดินทางเคร่ืองบิน สามารถนําเสนอไดเฉพาะราคาเทียบเทาชั้นประหยัดเทาน้ัน) 
ข. คาใชจายในการดําเนินการย่ืนขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สามารถนําเสนอไดเฉพาะคาใชจายสําหรับ

คาธรรมเนียมการจดสิทธิบัตรเทาน้ัน 
ค. คาใชจายในการศึกษาความเปนไปไดในเชิงเทคนิคเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technical 

Feasibility Study) 
ง. คาจัดหาขอมูลเพื่อการวิจัย เชน คาสืบคนสิทธิบัตร คาสมาชิกวารสาร ฐานขอมูลงานวิจัย  
จ. คาจัดทําบัญชี คาตรวจสอบบัญชี คาบริการทาง IT คาใชจายในการจัดซ้ือ 
ฉ. เงินเดือน/คาจางบุคลากรระดับผูบริหารท่ีมีหนาที่รวมรับผิดชอบโครงการวิจัย แตไมไดประจําหนวยงานผูรับทํา

การวิจัยฯ และบุคลากรฝายสนับสนุน 
ช. คาใบรับรอง (Certificates) ของผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการใดๆ ซึ่งตองไมนําไปใชเพื่อประโยชนใน

การพาณิชย 
หมายเหตุ  
1. คาใชจายในการดําเนินงานจะตองไมเกิน 30% ของงบประมาณโครงการ กอนรวมคาใชจายในการดําเนินงานเอง  
(กรณีการนําเสนอรายการคาใชจาย แลวสงผลตอเงื่อนไขกรอบวงเงินของคาใชจายในการดําเนินงานท่ีกําหนดไว การ
ใหความเห็นในประเด็นความเหมาะสมของคาใชจายจะพิจารณาเหตุผลและความจําเปนเปนรายกรณีโครงการ) 
2. สิ่งท่ีไมรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน เชน  

2.1 คาสาธารณปูโภค ไดแก นํ้า ไฟฟา โทรศัพท อินเทอรเน็ต 
2.2 คาธรรมเนียมที่ไมเกี่ยวของกับงานวิจัยโดยตรง เชน คาบริการข้ึนทะเบียนยา คาบริการรับรอง

มาตรฐานตางๆ คาบริการขอรับสิทธิประโยชนจากงานวิจัย คาขอใบอนุญาตเพ่ือดาํเนินการในเชงิพาณิชย คาขอวีซา/
หนังสือเดินทาง คาสมัครแรกเขาหรือตออายุสมาชิก/ใบอนุญาตตางๆ เปนตน 
 2.3 คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ ที่ไมเก่ียวของกับงานวิจัยโดยตรง (ยกเวนรายการที่ระบุในหมวดคาใชจาย
ทางตรงอื่นๆ ของโครงการเทาน้ัน) เชน คาเชาที่ดิน/อาคาร/สถานที่/ส่ิงปลูกสราง คาแมบาน/รปภ. คาเชารถใชงาน
ภายในกิจการ คาดูแลภูมิทัศนภายใน/ภายนอกอาคาร คาเคร่ืองแบบพนักงาน คาลวงเวลา คาเล้ียงรับรอง คาเบี้ย
เล้ียงนกัวิจัย/ที่ปรึกษา คาฝกอบรม คาเสียโอกาสในการผลิตสินคา คา Performance Guarantee คาจัดทํารายงาน 
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาใชงานครุภัณฑสํานักงาน คาเดินทางไปประชมุวางแผน/ติดตามผลงาน คาวัสดุ 
สํานกังาน คาจัดสงเอกสาร คาศึกษาขอมูลการตลาด เปนตน 
3. ควรแสดงรายละเอียดและมูลคาของแตละรายการประกอบการพิจารณาไดอยางชัดเจน เชน คาเดินทางโดย
รถยนตเพื่อไปวิเคราะห / ทดลอง / ทดสอบ ตัวอยางงานวิจัย (กรุงเทพ-ปทุมธานี) : 500 บาท/ครั้ง x 2 ครั้ง/เดือน x 
6 เดือน 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  10 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. คาเดินทาง/คาที่พัก ที่เก่ียวของกับการดําเนินโครงการ จะตองเปนรายการที่เก่ียวของกับผูท่ีมีรายช่ือเปนบุคลากร
ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทานั้น และจะตองพิจารณาอยูบนพ้ืนฐานรายโครงการ (project 
based) ที่มีความสอดคลองกับแผนงานและขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งการประมาณการและการปนสวน
คาใชจายตองมีความเปนเหตุเปนผล สามารถช้ีแจงอธิบายได 
5. บุคลากรระดับผูบริหารที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบโครงการวิจัยโดยตรง สามารถมีสวนรวมในงานวิจัยรวมทุกโครงการ
ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 40 ของเวลาทํางานทั้งหมดตอป 
6. บุคลากรฝายสนับสนุน เชน เจาหนาท่ีการตลาด เจาหนาที่บัญชี ธุรการ บริหารงานทั่วไป พัสดุ จัดซื้อ สามารถมี
สวนรวมในงานวิจัยรวมทุกโครงการไดสงูสุดไมเกินรอยละ 60 ของเวลาทํางานทั้งหมดตอป    
7. รายการคาใชจาย ไดแก คาจัดหาขอมูลเพ่ือการวิจัย ตองระบุ assumption และรายละเอียดคาใชจายที่เก่ียวของ
โดยตรงอยางเปนเหตุเปนผล และมีความชัดเจน 
8. รายการคาใชจายใดที่มีความเก่ียวของกับการดําเนินงานวิจัยหลายโครงการ ตองแจกแจงหรือปนสวน (Allocate) 
คาใชจายที่ เกิดข้ึนในแตละโครงการอยางเปนเหตุเปนผล พรอมจัดทําบันทึก จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได 
 
1.2.7 คาใชจายทางตรงอ่ืนๆ ของโครงการ (หมวด 3.7) หมายถึง คาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเปนตนทุนทางตรงในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตไมสามารถระบุลงใน
หมวดคาใชจายใดๆ ได ซึ่งอาจหมายรวมถึง 

ก. คาตอบแทนวิชาชีพอิสระ (กรณีใหคําปรึกษาหรือการลงนามรับรองแบบพิมพเขียว แนบหลักฐานการเสียภาษีเงิน
ไดของบุคคลน้ัน) 
ข. คาจางแรงงานภายนอก ซึ่งเปนแรงงานท่ีไมใชบุคลากรประจําหนวยงานผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีสวนรวมในการดําเนินงานวิจัยเพียงบางสวนของโครงการ เชน แรงงานการทดลอง ทดสอบ
ภาคสนาม เก็บตัวอยาง เก็บขอมูลการทดลอง งานวิศวกรรมสรางระบบ/เครื่องมือ/เคร่ืองจักร/อุปกรณตนแบบ เพ่ือ
นํามาใชในการทดลอง/ทดสอบในโครงการ 
ค. คาใชจายที่เกิดจากการกําจัดของเสียอันตราย 
ง. คาเชาแปลงทดสอบ/โรงเรือนทดสอบ/หองทดสอบ 
จ. การซ้ือและใชสิทธิในเทคโนโลยี (Licensing) สําหรับนํามาใชพัฒนาตอยอด การปรับปรุงเคร่ืองจักร หรือการ 
Commissioning เครื่องจักร หรอืการทํา Production Test ตามระยะเวลาของการดําเนินงาน 
ฉ. คาประกันชีวิตอาสาสมัครเพ่ือเขาทดสอบข้ันตอนการทําชีวสมมูลของตัวยาตนแบบ (Insurance for volunteers 
BE study) 
ช. คาจางชวง (Sub-Contract) 
หมายเหตุ 
1. ควรแสดงรายละเอียดและมูลคาของแตละรายการประกอบการพิจารณาไดอยางชัดเจน เชน คาจางแรงงาน

ภายนอกเพ่ือเก็บตัวอยาง คาจาง 300 บาท/วัน/คน x 10 วัน x 2 คน 
2. กรณคีาจางแรงงานภายนอก หรือการจางชวง (Sub-Contract)  

2.1 เอกสารแนบประกอบการพิจารณาตองเปดเผยรายละเอียดขอมูลไดทั้งหมด เพ่ือใหสามารถพิจารณาไดทั้ง
ประเด็นงานวิจัยและคาใชจาย  

2.2 กรณีการจางชวง (Sub-Contract) ท้ังการจางบริษัทตางประเทศหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศใหทําวิจัยให
หรือทําวิจัยรวมกัน ไมสามารถนําเสนอเปนคาใชจายได 

2.3 กรณีการจางชวง (Sub-Contract) และตองมีการสุมตัวอยาง (Sampling) ในการทดสอบ ควรมีการกําหนด
จํานวนของการสุมตัวอยาง (Sampling) ในการดําเนินงานวิจัยอยางเปนเหตุเปนผล และมีความชัดเจน  
2.4 กรณีการจางชวง (Sub-Contract) ซ่ึงอางอิงแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในขอ 2.2.2 การพิจารณาคาใชจายโครงการที่เขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการ



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  11 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วาจางชวง (Sub-Contract) โดยเฉพาะกรณีท่ี 1 และกรณีที่ 4 จะสามารถพิจารณาใหความเหมาะสมของ
คาใชจายสําหรับคานํ้าและคาไฟฟาที่ เปนสวนหน่ึงของการวาจางชวงได (กําหนดใหมีเฉพาะขอมูลสําหรับ
นักวิเคราะห/คณะกรรมการฯ เทาน้ัน) 

3. รายการคาใชจายใดที่ มีความเก่ียวของกับการดําเนินงานวิจัยหลายโครงการ ตองแจกแจงหรือปนสวน 
(Allocate) คาใชจายที่เกิดข้ึนในแตละโครงการอยางเปนเหตุเปนผล พรอมจัดทําบันทึก จัดเก็บ และนําเสนอ
ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาได 
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เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.) แนวปฏิบัติการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

2.1 สวนท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

2.1.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งที่ไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ก. การทดสอบวิเคราะห (Routine testing) เคร่ืองมือหรือผลิตภัณฑ ที่มีจุดประสงคเพ่ือควบคุมคุณภาพหรือควบคุม
ปริมาณท่ีเปนงานประจํา  
ข. การสอบเทียบมาตรฐาน (Standardization) และการทดสอบวิเคราะห ของวัสดุ สวนประกอบ ผลิตภัณฑ และ
กระบวนการที่เปนงานประจํา 
ค. การบริการขอมูลทางวิทยาศาสตร และวิชาการ  
ง. การรวบรวมขอมูลเพ่ือใชทั่วๆ ไป และการสํารวจผูบริโภค การโฆษณา การวิจัยตลาดและการสํารวจสํามะโน
ประชากร 
จ. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการศึกษาที่เก่ียวกับนโยบายและการจัดการ 
ฉ. การใหการศึกษา การฝกอบรม และใหบริการหลังการขาย 
ช. สิ่งที่ไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวร (IT/Software) 
ไดแก 

ช.-1 การบํารุงรกัษาคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรท่ีกระทําเปนประจํา  
ช.-2 การจัดการเก็บขอมูลใหเปนระบบระเบียบโดยใชองคความรูหรือซอฟตแวรที่มีมาแลว ซึ่งไมแสดงถึง
ลักษณะที่เปนการคดิคนหรือออกแบบบริการใหมๆ แตอยางใด 
ช.-3 การดําเนินงานท่ีไมมีการนําผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานมาใชอยางแทจริง เปนเพียงการนําซอฟตแวรท่ีมีอยู
ในทองตลาดมาประยุกตใชเพ่ือแกปญหาของระบบเทานั้น ไมไดกอใหเกิดความรูหรือเทคโนโลยีใหมแต
อยางใด 
ช.-4 การทําวัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Life Cycle) ตามปกติ หรือการ
พัฒนาซอฟตแวร ที่ไมมีความเสี่ยงทางดานเทคนิคเชิงวิจัยของโปรแกรม เชน การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยทําใหกระบวนการอนุมัติเอกสารตางๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนตน 

ซ. สิ่งที่ไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานยาและเคมีภัณฑ (Pharmaceutics/Chemicals) 
ไดแก 

ซ.-1 การสงทดสอบหรือการขอการรับรองมาตรฐานเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย หรือเพื่อวัตถุประสงคใน
การขึ้นทะเบียนตามขอกําหนดหรือความตองการของหนวยงานราชการ หรือเพื่อใหเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา (Supplier/Customer Requirements) เชน การขอรับบริการรับรองมาตรฐานสากล 
การขอรับบริการรับรองระบบ ISO GMP HACCP การขอรับบริการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม การ
ขอรับบริการรบัรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เปนตน 

 

2.1.2 การตรวจสอบและพิจารณาโครงการแบบชองทางดวน (Fast Track) ทั้ง 4 รูปแบบ มีดังน้ี  
ก. โครงการรับจางวิจัย หมายถึง เจาของโครงการ ซึ่งเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ไดวาจางผูรับทําการวิจัยฯ ซ่ึง
เปนหนวยงานของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน/หนวยงานที่ไมแสวงกําไร ที่คณะกรรมการฯ ใหความ
เห็นชอบแลว ทั้งน้ีงบประมาณโครงการท่ีคณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบจะสอดคลองกับงบประมาณที่ระบุใน
สัญญาวาจางวิจัย 
ข. โครงการรวมวิจัย หมายถึง เจาของโครงการ ซ่ึงเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ไดวาจางผูรับทําการวิจัยฯ ที่เปน
หนวยงาน รัฐหรือหนวยงานเอกชน ซ่ึงผูรับทําการวิ จัยฯ มีการทําสัญญารวมวิ จัยกับหนวยงานของรัฐ/
สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน/หนวยงานที่ไมแสวงกําไร ทั้งน้ีงบประมาณโครงการที่คณะกรรมการฯ ให
ความเห็นชอบจะสอดคลองกับงบประมาณที่ระบุในสัญญารวมวิจัย เฉพาะสวนที่เจาของโครงการจายใหผูรับทําการ
วิจัยฯ เทาน้ัน   



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  13 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
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เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค. โครงการที่ไดรับการสนับสนุนดําเนินงานวิจัยฯ จากภาครัฐ หมายถึง เจาของโครงการ ซ่ึงเปนบริษัท/หางหุนสวน
นิติบุคคล ไดวาจางผูรับทําการวิจัยฯ ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณและ/หรือขอมูล
ดานเทคนิคเพื่อดําเนินงานวิจัยฯ จากหนวยงานภาครัฐ  ทั้งน้ี ตองแสดงเอกสารอนุมัติโครงการ หรือเอกสารอ่ืนที่
เทยีบเทา ซ่ึงที่มีรายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีชัดเจน 
ง. โครงการท่ีไดรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) หมายถึง เจาของโครงการ 
ซ่ึงเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ไดวาจางผูรับทําการวิจัยฯ ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน และเปนโครงการภายใต
ขอบขายการรับรองระบบ RDIMS  ทั้งน้ี ตองแสดงใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ และเอกสารรายละเอียดของ
โครงการวิจัยฯ ฉบับเต็ม (Full proposal) ที่มีรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ชัดเจน 

หมายเหตุ 
 1. โครงการแบบชองทางดวน (Fast Track) เม่ือคําขอรับรองโครงการวิจัยฯ ผานขั้นตอนการตรวจสอบ

ขอมูลเบื้องตนแลว สามารถนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ไดทันที โดยไมตอง
ผานข้ันตอนการประเมินโครงการฯ เบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญ 

 2. กรณี (ค.) และ (ง.) งบประมาณโครงการ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
2.1.3 ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะตองมีความสอดคลองกับลักษณะการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของเจาของโครงการ และเจาของโครงการน้ันตองเปนผูที่ใชประโยชนจากผลลัพธที่ไดดังกลาว เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแวร เปนตน  
 
2.1.4 ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน เครื่องตนแบบ (Prototype) หรือระบบบริการ 
แบงเปน 2 กรณี ดงัน้ี 
        กรณีที่ 1 ผลงาน/ผลลัพธการวิจัย ที่มีขนาดและ/หรือคุณลักษณะเทียบเทาระดับการทดลองปกติ (Lab scale/Pilot 
scale/Pilot Plant) หากเจาของโครงการจะนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (ขาย) จะสามารถดําเนินการไดหลังจากพน
ระยะเวลาที่กรมสรรพากรกําหนด แตหากดําเนินการกอนระยะเวลาที่กําหนด กรมสรรพากรอาจจะยกเลิกการใหสิทธ์ิยกเวน
ภาษีเงินไดของเจาของโครงการที่ไดรับหรือพึงไดรับ จากรายจายที่ไดจายไปเพื่อทําการวิจัยฯ 
        กรณีที่ 2 ผลงาน/ผลลัพธการวิจัย ท่ีมีขนาดและ/หรือคุณลักษณะเทียบเทาระดับอุตสาหกรรม หรือการดําเนินการในเชิง
ธุรกิจ หากเจาของโครงการจะนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (ขาย) กรมสรรพากรอาจจะยกเลิกการใหสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดของ
เจาของโครงการที่ไดรับหรือพึงไดรับ จากรายจายที่ไดจายไปเพื่อทําการวิจัยฯ 
 
2.1.5 การนําเสนอขอมูลโครงการ ซึ่งมีความตอเน่ืองจากโครงการที่เคยผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว จะตองนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการภาพรวมใหชัดเจน โดยแสดง
ผลลัพธที่ไดจากโครงการที่ดําเนินการมากอน อีกทั้งส่ิงท่ีจะดําเนินการในปปจจุบันและปถัดไป 
 
2.1.6 การนําเสนอขอมูลโครงการ ควรมีการออกแบบ วางแผน และมีวิธีการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งระบุเปาหมาย
ผลลัพธท่ีสามารถตอยอดสําหรับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือสาธารณประโยชนได  ในกรณีโครงการท่ีมุงเนนเพียง
การศึกษาเบื้องตน (Preliminary study) หรือ โครงการที่มีการวางแผนและมีวิธีการดําเนินการวิจัยแบงออกเปนชวงเวลา 
(Phase) ขอใหแนบรายละเอียดแผนแมบท (Master Plan) ที่เปนขอมูลปจจุบัน ณ วันที่ย่ืนขอรบัรองโครงการ ซึ่งสามารถแสดง
ใหทราบและเขาใจถึงเปาหมายผลลัพธสุดทายของการดาํเนินโครงการทุกๆ ชวงเวลาได     
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เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.2 สวนท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาเร่ืองคาใชจายของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
2.2.1 การพิจารณาคาใชจายโครงการที่มีรายการใหทุนวิจัยแกมหาวิทยาลัย/หนวยงานรัฐ เพ่ือทําวิจัย 
 ก. เจาของโครงการทําการวาจางผูรบัทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยผูรับทําการวิจัยฯ ใหทุนแก
มหาวิทยาลัย/หนวยงานรัฐเพื่อทําวิจัย สามารถนําคาใชจาย (ใหทุน) นําเสนอเปนคาใชจายโครงการได โดยเจาของโครงการ
สามารถใชใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ที่ไดรับจากผูรับทําการวิจัยฯ ที่มีการอางถึงรายการคาใชจายใหทุนดังกลาว เปนหลักฐาน
ประกอบการขอรับรองโครงการวิจัยและการใชสิทธิทางภาษี 
  ข. เจาของโครงการเปนผูทําวิจัยเอง (ไมไดขึ้นทะเบียนเปนผูรับทําการวิจัยฯ) และมีการใหทุนวิจัยแกมหาวิทยาลัย/
หนวยงานรฐั เพื่อทําวิจัย ไมสามารถนําคาใชจายเสนอเปนคาใชจายโครงการและใชสิทธิทางภาษี 

 
2.2.2 การพิจารณาคาใชจายโครงการที่เขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการวาจางชวง (Sub-Contract) แบงเปน 4 กรณ ี
ดังน้ี 

กรณีที่ 1 โครงการวิจัยฯ ที่มีคาใชจายโครงการที่นําเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดําเนินงานโครงการและเปนการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย ใหกับผูรับจางชวงท่ีไดรับ
หรือไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ตาม ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยฯ ดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายสวนของจางชวงดวย   

กรณีที่ 2 โครงการวิจัยฯ ที่มีคาใชจายโครงการท่ีนําเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดําเนินงานโครงการน้ัน แตเปนการวาจางชวงการดําเนินงานวิจัยหลัก ใหกับผูรับจางชวงที่
ไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับ
พิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ดังกลาว  

กรณีที่ 3 โครงการวิจัยฯ ที่มีคาใชจายโครงการท่ีนําเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดําเนินงานโครงการน้ัน และเปนการวาจางชวงการรวมดําเนินงานวิจัยหลัก ใหกับผูรับจาง
ชวงที่ไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตการวาจางชวงดังกลาว ผูรับจางชวงไม
สามารถดําเนินการวิจัยใหสําเร็จไดโดยลําพัง (เสมือนเปนการรวมดําเนินการวิจัย)   ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยฯ ดังกลาว แตขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายสวนของจางชวง   

กรณีที่ 4 โครงการวิจัยฯ ท่ีมีคาใชจายโครงการที่นําเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดําเนินงานโครงการน้ัน และเปนการวาจางชวงการรวมดําเนินงานวิจัยหลัก ใหกับผูรับจาง
ชวงที่ไดรับการประกาศใหเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตการวาจางชวงดังกลาว ผูรับจางชวงไม
สามารถดําเนินการวิจัยใหสําเร็จไดโดยลําพัง (เสมือนเปนการรวมดําเนินการวิจัย)   ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยฯ ดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายสวนของจางชวงดวย   

ทั้งน้ี กรณีโครงการวิจัยที่ย่ืนขอรับการรับรองฯ มีคาใชจายโครงการที่นําเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดําเนินการ
วาจางชวง (Sub-Contract) ทั้งหมดของข้ันตอนการดําเนินงานโครงการน้ัน (100% การจางชวง) ทางคณะกรรมการฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาโครงการวิจัยดังกลาว รวมถึงกรณีโครงการวิจัยที่มีขอบเขตการดําเนินงานที่แทจริงทั้งหมดอยูใน
ความรับผิดชอบของบริษัทที่ไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน่ืองจากคาใชจายโครงการดังกลาวไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินได 
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เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.2.3 การพิจารณาคาใชจายโครงการท่ีมีผลงาน/ผลลัพธที่ เกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน 
เคร่ืองตนแบบ (Prototype) หรือระบบบริการ ซ่ึงการบันทึกบัญชีผลงาน/ผลลัพธดังกลาวใหคงไวซ่ึงวิธีการทางบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนด ดังน้ี 

ก. ผลงาน/ผลลัพธการวิจัยระดับการทดลองปกติ (Lab scale/Pilot scale/Pilot Plant) 
    ก.-1 ตนแบบ/ระบบบริการที่ไดจากโครงการ หากเจาของโครงการจะนําไปใชประโยชนภายในกิจการของตนเอง 

จะพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตามที่เจาของโครงการนําเสนอ 
 ก.-1(1) กรณีไมเกิดรายได จะพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตามที่เจาของโครงการนําเสนอ 
 ก.-1(2) กรณีเกิดรายได จะพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตามสัดสวนระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 
    ก.-2 ตนแบบ/ระบบบริการที่ไดจากโครงการ หากเจาของโครงการจะนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (ขาย)         

จะพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตามสัดสวนระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 
ข. ผลงาน/ผลลัพธการวิจัยเทียบเทาระดับอุตสาหกรรม หรือการดําเนินการในเชิงธุรกิจ เจาของโครงการตองยืนยันไม

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (ขาย) 
    ข.-1 ตนแบบ/ระบบบริการที่ไดจากโครงการ หากเจาของโครงการจะนําไปใชประโยชนภายในกิจการของตนเอง 

จะพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตามสัดสวนระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 
    ข.-2 ตนแบบ/ระบบบริการที่ไดจากโครงการ หากเจาของโครงการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (ขาย) จะไมรับ

พิจารณาคาใชจายที่เกิดข้ึน 
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เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.3 สวนท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 
2.3.1 การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลเจาของโครงการหรือขอมูลผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (โครงการท่ีผาน
ข้ันตอนการพิจารณารับรองแลว) 

ก. เปล่ียนช่ือเจาของโครงการหรือชื่อผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สืบเน่ืองมาจากบริษัท/
หางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนเจาของโครงการหรือผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ัน ไดกระทําการจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือใหมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยใหเจาของโครงการแจงเปล่ียนชื่อใหม พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของและคืนหนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แลวนําเสนอขอมูลแจงคณะกรรมการฯ ทราบ และออก
หนังสือรับรองโครงการฉบับใหม 

ข. เปลี่ยนชื่อเจาของโครงการ ที่สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนนิตบิุคคลเจาของโครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 : เจาของโครงการรายเดิม แจงขอยกเลิก พรอมคืนหนังสือรับรองโครงการ 
 ข้ันตอนที่  2 : เจาของโครงการรายใหม ย่ืนเสนอโครงการท่ีปรับแกไขขอมูลให มีความถูกตอง พรอมชําระ
คาธรรมเนียมในการดําเนินงานอีกครั้ง  สําหรับกระบวนการพิจารณารบัรองโครงการฯ ใหใชขอมูลผลการประเมินโครงการจาก
ผูเช่ียวชาญเดิม ประกอบการนําเสนอโครงการเพ่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณา 

ค. เปลี่ยนชื่อผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สืบเน่ืองจากการเปล่ียนผูรับทําการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม โดยใหเจาของโครงการแจงเปลี่ยนชื่อใหม พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของและ
คืนหนังสือรบัรองโครงการฉบับเดิม แลวนําเสนอขอมูลแจงคณะกรรมการฯ ทราบ และออกหนังสือรบัรองโครงการฉบับใหม 

 
2.3.2 การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลโครงการ 
 ก.การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั่วไปของโครงการ เชน ที่ตั้งสํานักงาน สาขาสํานักงาน ช่ือโครงการ ระยะเวลา 
เปนตน หลังจากวันที่ย่ืนโครงการ หากเจาของโครงการจะขอเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทั่วไปของโครงการ ควรดําเนินการ
กอนวันที่คณะกรรมการฯ จะมีมติรับรองโครงการ ทั้งน้ีโครงการที่ไดรับการรับรองแลว โดยโครงการที่มีสถานะอยูระหวาง
ดําเนินการหรือยังไมไดเร่ิมดําเนินการ ณ วันท่ีย่ืนโครงการ หากเจาของโครงการประสงคที่จะขอเปล่ียนแปลงระยะเวลา
โครงการ (วันเริ่มตน หรือ วันส้ินสุด) ยังสามารถดําเนินการได และจะตองดําเนินการภายใน 1 ป หลังครบกําหนดระยะเวลา
ตามแผนงานเดิมที่ไดรับการรับรอง โดยไมสงผลตอขอบเขตและคาใชจายโครงการที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ไป
เรียบรอยแลว ใหเจาของโครงการแจงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาโครงการ พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของและคืน
หนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แลวนําเสนอขอมูลแจงคณะกรรมการฯ ทราบ และออกหนังสือรับรองโครงการฉบับใหม 
สําหรับโครงการที่มีสถานะเสร็จส้ินแลว จะไมสามารถขอเปล่ียนแปลงแกไขรายละเอียดท่ัวไปของโครงการได  

ข.การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสาํคัญและ/หรืองบประมาณของโครงการ  
 โครงการที่ผานขั้นตอนการพิจารณารับรองแลว ใหเจาของโครงการยื่นโครงการเขาสูกระบวนการพิจารณารับรอง
โครงการฯ ตามปกติ พรอมชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินงาน 
 
2.3.3 การยกเลิกโครงการ 

ก.โครงการท่ีอยูในระหวางข้ันตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ หากเจาของโครงการประสงคจะยกเลิกโครงการ ให
เจาของโครงการดําเนินการแจง สวทช. เพ่ือยกเลิกโครงการ 

ข. โครงการที่อยูในข้ันตอนการปรับแกไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมของเจาของโครงการและใชเวลาดําเนินงานเกิน 
90 วัน นับจากวันที่ สวทช. ไดแจงเรื่องใหปรับแกไขคร้ังลาสุด ทาง สวทช. ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกโครงการ 

ค. โครงการที่ผานข้ันตอนการพิจารณารับรองแลว หากเจาของโครงการประสงคจะยกเลิกโครงการ ใหเจาของ
โครงการดําเนินการแจง สวทช. เพื่อยกเลิกโครงการ  ท้ังน้ีใหเจาของโครงการคืนหนังสือรับรองโครงการ แลวนําเสนอขอมูลแจง
คณะกรรมการฯ ทราบ 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  17 ของ 17 
แกไขครั้งที่  : 1 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  4 มกราคม 2564 

 

เอกสารสําหรบัเผยแพรประชาสัมพันธทัว่ไป 

แนวทางการทํางานเร่ืองหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.3.4 โครงการที่มีสถานะเสร็จสิ้นแลว กําหนดใหเจาของโครงการดําเนินการยื่นโครงการ ซึ่งวันท่ีย่ืนโครงการจะตองมี
ระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับตั้งแตวันที่ส้ินสุดระยะเวลาตามแผนงานโครงการ 

 
2.3.5 โครงการที่มีขอมูลรายละเอียดสอดคลองตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการพิจารณารบัรองโครงการฯ ทั้งทางดานเทคนิค
และดานคาใชจาย รวมทั้งมีรายละเอียดมุมมองความเสี่ยงทางดานเทคนคิท่ีชัดเจน ซ่ึงผานข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
แลวน้ัน สามารถนําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง โดยไมตองผานการประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญได (ขอท่ี 2.3.5 
กําหนดใหมีเฉพาะขอมูลสําหรบันักวิเคราะห/คณะกรรมการฯ เทาน้ัน) 
 
2.3.6 การพิจารณาโครงการวิจัยทีมีประเด็นเก่ียวกับกฎหมายการควบคุมและการกํากับการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ก. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของผูประกอบการภาคเอกชน (บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล) กําหนดใหส่ือสาร
ผานสื่อประชาสัมพันธ เชน คูมือการขอรับรองโครงการวิจัยฯ หรือ โบรชวัร เปนตน ดังน้ี 

    “บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความประสงคจะย่ืนขอรับรองโครงการตอ สวทช. จะตองดําเนินการงานวิจัยให
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยตอผูที่เก่ียวของกับการวิจัยและตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการดําเนินงานที่ดี และการดําเนินการงานวิจัยตองไมผิดศีลธรรมอันดี และไมขัดตอความ
สงบเรียบรอย”  

 และ บริษัท/หางหุนสวนนิตบิุคคลจะตองใหคําแถลงกํากับไวในสวนทายของแบบคําขอรับรองโครงการวิจัยฯ ดังน้ี  
“ขาพเจาไดตรวจสอบและขอรับรองความถูกตองของรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

การดําเนินงานวิจัยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยตอผูที่เก่ียวของกับการวิจัย
และตอส่ิงแวดลอม รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณตางๆ ที่เก่ียวของและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป”  

 ข. กําหนดขอบเขตหนาที่หรือแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ วา “การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะไมรวมถึงประเด็นดานความปลอดภัยตอผูท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและตอส่ิงแวดลอม ความ
เหมาะสมดานจรยิธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย” 

 ค. กรณีโครงการที่ดําเนินงานไมสอดคลองกับประเด็นดานความปลอดภัยตอผูที่เก่ียวของกับการวิจัยและตอ
ส่ิงแวดลอม ความเหมาะสมดานจริยธรรม และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ควรบันทึกมติของคณะกรรมการฯ ใน
รายการประชุมวา "ควรดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยตอผูที่
เก่ียวของกับการวิจัยและตอส่ิงแวดลอม รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของ (ถามี)" 
 


