
 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  1 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการทำงาน เลขที่ G-CO-RDI-02 
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
งานกระตุนการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 

ฝายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม 
สำนักงานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  2 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประวัติการแกไข (Revision History) 
 

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

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุม
ครัง้ที่ 1/63 (วาระพิเศษ) วันที่ 16 มกราคม และครั้งที่ 3/63 วันที่ 
25 มีนาคม 2563 ในประเด็นดังตอไปนี้ 
 
1.หลัก เกณฑการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-ปรับแกไขขอ 12.1 สิ่งท่ีเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
น วัต ก รรม ด าน เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ แล ะ ซ อฟ ต แ ว ร  
(IT/Software) 
-เพ่ิ ม เติ ม ข อ  12 .3  ก ารป ระเมิ น วัฏ จักรชี วิต  (Life Cycle 
Assessment : LCA)  
- ปรับแกไขขอ 12.4 เพ่ิมเติมขอความ การทดสอบการทำงานทั้ง
ระบบ (Commissioning Test) 
-ปรับแกไขขอ 1.2.3 คาเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ หมวด ข. 
(หมดคาเสื่อมราคา) 
-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. สิ่งที่ไมรวมอยูในคาใชจายในการดำเนินงาน และหมาย
เหตุ ขอ 4. คาเดินทาง/คาที่พัก ที่เก่ียวของกับการดำเนินโครงการ  
-เพิ่มเติมหมายเหตุขอ 2.3 กรณีการจางชวง (Sub-Contract) 
และตองมีการสุมตัวอยาง (Sampling) ในการทดสอบ และขอ 2.4 
กรณีการจางชวง (Sub-Contract) โดยเฉพาะกรณีที่ 1 และกรณี
ที ่4 ในขอ 1.2.7 คาใชจายทางตรงอ่ืนๆ ของโครงการ  

 
2.แนวปฏิบัติการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
-เพิ่มเติมขอ ช.-4 การทำวัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร (Software 
Development Life Cycle) ในขอ 2.1.1 แนวทางการพิจารณา
สิ่งที่ไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-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/
ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

CO-165/2563 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  3 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แกไขคร้ังที่ วันที่แกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 
 
-ปรับแกไขขอ 2.3.1 การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลเจาของโครงการ
หรือขอมูลผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(โครงการที่ผานข้ันตอนการพิจารณารับรองแลว) 
-ปรับแกไขขอ 2.3.2 การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลโครงการ 
-เพิ่มเติมขอ 2.3.3 การยกเลิกโครงการ 
 
3.ภาพรวมรายละเอียดของหลักเกณฑและแนวปฏิ บัติการ
พิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-ปรับแกไข/เพ่ิมเติม คำและประโยคในการอธิบาย แกไขคำผิด 
รวมถึงการจัดเรียงเนื้อหา ลำดับหัวขอความสำคัญ ใหมีความ
ถูกตองและเหมาะสมย่ิงขึ้น ทั้ งนี้ ยังคงสาระสำคัญตามมติ
คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 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 

2 20 ส.ค.64 ปรับแกไขรายละเอียด ดังนี้ 
2.  
 
 
 
 
- ปรับแกไขขอ 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 และ 2.1.7 

CO-103/2564 

    
    
    
    
    



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  4 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.) หลักเกณฑการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

1.1 การพิจารณาเรื่องลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อางอิงตามประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับ
ที่ 391) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเวนภาษีเงินได สำหรับรายจายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
 
1.1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เปนงานที่มีลักษณะสรางสรรค ซึ่งกระทำอยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการผลิตใหม การวิจัยและพัฒนาแตกตางจากกิจกรรมอ่ืนตรงที่มีความแปลกใหม และใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งประเภทของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีดังน้ี 
(ก) การวิจัยพื้นฐาน เปนการศึกษาคนควาทางทฤษฎี หรือในหองทดลอง เพ่ือหาความรูใหม โดยยังไมสามารถนำไป

พัฒนาเปนผลิตภัณฑหรือกระบวนการไดโดยตรง 
(ข) การวิจัยประยุกต เปนการศึกษาคนควาเพ่ือหาความรูใหมๆ  โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเบ้ืองตนท่ีจะนำ

ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือเพ่ือหาวิธีการใหมใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว
แลวลวงหนา 

(ค) การพัฒนาเชิงทดลอง เปนการศึกษาอยางมีระบบ โดยนำความรูที่มีอยูแลวมาสรางวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ 
กระบวนการผลิต ระบบและบริการใหม หรือปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตเดิมใหดีย่ิงขึ้น อยางไรก็
ตาม การพัฒนาเชิงทดลองไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ ระบบการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต การใหบริการ หรือกิจการอื่นๆ ท่ีกำลังดำเนินงาน แมวาการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำใหมี
ความกาวหนาก็ตาม 
 

1.1.2 นวัตกรรม เปนการใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนำไปสูการสรางใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือ
กระบวนการใหม ซึ่งประเภทของนวัตกรรมมีดังนี้ 
(ก) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ เปนการนำสินคาหรือบริการที่ใหม หรือมีการปรับปรุงอยางมากในดานคุณลักษณะ

และการนำไปใชประโยชน นวัตกรรมดานนี้ไดรวมไปถึงการปรับปรุงอยางเห็นไดชัดในดานลักษณะทางเทคนิค 
องคประกอบ หรือวัสดุท่ีใชรวมถึงซอฟตแวรที่มีลักษณะการใชงานที่งายตอผูใช และลักษณะการใชงานอื่นๆ 

(ข) นวัตกรรมดานกระบวนการ เปนการนำรูปแบบการผลิตและการสงมอบสินคาแบบใหม หรือมีลักษณะของการ
ปรับปรุงจากเดิมอยางเห็นไดชัด ซึ่งหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานเทคนิค อุปกรณ หรือซอฟตแวรที่ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  5 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 สามารถจำแนกเปนหัวขอยอย
เก่ียวกับสิ่งที่เปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้  

1. การดำเนินงานเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ หรือการดำเนินงานใดๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสราง คนหาความรูใหม หรือ
เพ่ือ ความกาวหนาจากความรูเดิมที่มีอยู 

2. การคนควา การวิจัย การพัฒนา หรือการดำเนินการอ่ืนใด เพ่ือใชประโยชนจากองคความรูพ้ืนฐาน 
3. การคิดคนสูตรหรือการออกแบบเพ่ือประยุกตใชประโยชน 
4. การทดสอบเพื่อคนหาหรือประเมินทางเลือกตางๆ ของผลิตภัณฑใหม บรรจุภัณฑใหม กระบวนการใหม และการ

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

เก่ียวของกับการปรับปรุงของเดิมอยางเปนสาระสำคัญ หรือที่มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 
8. การสรางกระบวนการผลิตนำรอง 
9. กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ที่สืบเนื่องจากการ

พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสรางกระบวนการผลิตนำรอง 
10. งานวิศวกรรมอุตสาหการและงานตั้งเครื่องใหมท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ

กระบวนการใหมที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสรางกระบวนการผลิตนำรอง 
11. การออกแบบเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการผลิตใหมท่ีสืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 

หรือการสรางกระบวนการผลิตนำรอง 
12. อื่นๆ ไดแก 
 12.1 สิ่งที่เปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวร 
(IT/Software) 

12.1.1 การพัฒนาหรือปรับปรุงใหเกิดเทคโนโลยีใหม หรือเทคโนโลยีเฉพาะดาน  
     12.1.2 การพัฒนาอัลกอริทึม หรือลำดับข้ันตอนในกระบวนการทำงาน  

    12.1.3 การออกแบบเทคนิคการจัดการฐานขอมูลใหม  
12.1.4 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวร ซึ่งจะตอง
แสดงใหเห็นวากระบวนการมีลักษณะสำคัญหรือลักษณะเฉพาะที่พิเศษและมีประสิทธิภาพดีข้ึน
อยางมีนัยสำคัญ ที่สืบเนื่องจากการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีรปูแบบที่
แสดงถึงการเชื่อมโยงกันของระบบ เชน โครงสรางของระบบหรือซอฟตแวร หรือ การพัฒนา
ซอฟตแวรที่ชวยในการจัดการระบบตางๆ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ซอฟตแวร ระบบสื่อสารและเครือขาย และระบบขอมูล เปนตน รวมถึง ระบบซอฟตแวรซึ่งทำ
หนาที่แปลงชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอรห น่ึงไปเปนชุดคำสั่ง ท่ีมีความหมายเดียวกันใน
ภาษาคอมพิวเตอรอ่ืน 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  6 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

12.2 สิ่ ง ที่ เ ป น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เท ค โน โ ล 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 ซึ่งมีการแสดงใหเห็นกระบวนการทดลองหรือแนว
ทางการดำเนินงานในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนการประเมินทางเลือกของ
ผลิตภัณฑ และสามารถนำไปใชไดจริง 
12.2.3 การดำเนินงานทดสอบหรือการขอการรับรองมาตรฐานที่เปนการสรางความกาวหนาจาก
องคความรูเดิมที่มีอยู หรือตอยอดงานวิจัยและพัฒนาในเชิงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดย
พิจารณาตามลักษณะการดำเนินการเปนรายโครงการ 
 

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

 
12.4 การนำองคความรูจากการซื้อและใชสิทธิในเทคโนโลยี (Licensing) สำหรับนำมาใชพัฒนาตอยอด 

การปรับปรุงเครื่องจักร หรือการทดสอบการทำงานทั้งระบบ (Commissioning Test) หรือการทำ 
Production Test ตามระยะเวลาของการดำเนินงาน  

 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  7 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.2 การพิจารณาเรื่องคาใชจายของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

          รายการคาใชจายที่นำเสนอในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะตองเปนรายการคาใชจายจากการ
บันทกึบัญชีในกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมของหนวยงานผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ระบุขอมูลไวในสวนที่ 1 (ขอ 1.9) ของแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งผูรับ
ทำการวิจัยฯ ตองไดรับอนุมัติและมีรายชื่อปรากฏอยูในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง รายช่ือผูรับทำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือดำเนินการยื่นแบบคำขอเปนผูรับทำการวิจัยฯ (แบบคำขอ ว.พ. 01) ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา
ของกรมสรรพากร  ทั้งนี้ กรณีโครงการเขาขายชองทางดวน (Fast track) ซึ่งผูรับทำการวิจัยฯ ที่อยูระหวางการพิจารณาของ
กรมสรรพากร จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แตงตั้ง
โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

โดยจำแนกหมวดคาใชจายตางๆ ตามขอ 1.2.1 – 1.2.7 ทั้งน้ีในกรณีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ณ วันที่ยื่น
แบบคำขอรับรองโครงการวิจัยฯ ใหเสนอขอมูลรายจายที่เกิดขึ้นจริง 
           กรณีรายการคาใชจายของหนวยงานผูรับทำการวิจัยฯ  ซึ่งเปนรายการที่มีความจำเปนตองวาจางกลับไปที่เจาของ
โครงการ ซึง่เปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล เพื่อดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของโครงการวิจัยฯ  จะตองเปนคาใชจาย
ที่เกิดจากตนทุนที่แทจริงของเจาของโครงการเทานั้น   

 

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

หมายเหตุ 
1. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีสำคัญ ไดแก ประวัติบุคลากร (ระบุประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน 
ประวัติการฝกอบรมท่ีสำคัญ)  
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 เงินสวัสดิการ ผลประโยชนอื่นๆ  

 
1.2.2 ที่ปรึกษา / ผู เชี่ยวชาญ (หมวด 3.2) หมายถึง คาตอบแทนที่เปนรูปตัวเงินท่ีใหแกบุคลากรภายนอก

หนวยงานผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่วาจางมาเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้ จะตองระบุเลข
ประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร/เลขที่เอกสารสำคัญ และระบุจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เขารวมใหเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระงานที่นำเสนอ 

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



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  8 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. เอกสารประกอบการพิจารณา ตองเปดเผยรายละเอียดขอมูลไดทั้งหมด เพ่ือใหสามารถพิจารณาไดทั้งประเด็น
งานวิจัยและคาใชจาย หากกรณีเปนความลับหรือไมสามารถเปดเผยขอมูลได เจาของโครงการสามารถจัดทำเปน
หนังสือยืนยันหรือชี้แจงเพ่ือใชประกอบการพิจารณาแทน โดยตองมีรายละเอียดขอมูลท่ีเพียงพอ ใหสามารถพิจารณา
ไดท้ังประเด็นงานวิจัยและคาใชจาย ทั้งน้ีถือดุลยพินิจคณะกรรมการฯ เปนท่ีสิ้นสุด 
3. กรณีการวาจางท่ีปรึกษาตางประเทศ ที่ปรึกษาจะตองเปนการเขามาทำงานใหคำปรึกษาในประเทศเทานั้น 

 
1.2.3 คาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร/อุปกรณ (หมวด 3.3)   หมายถึง คาใชงานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ และ

ทรัพยสินอ่ืนๆ เชน ซอฟตแวร (คาใบอนุญาตใชสิทธิซอฟตแวร รวมถึงคา Premium Support (ฟงกชันสวนเพิ่ม) ของ
ซอฟตแวร) เพ่ือการทดลอง ทดสอบ ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคิดเปนคาใชจายที่
อางอิงคาเสื่อมราคาตามจำนวนช่ัวโมงการทำงานในโครงการ และระบุรายการเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณใหสอดคลองกับ
ข้ันตอนการทำวิจัย ทั้งนี้การคิดคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

- เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ หมวด ก (ยังไมหมดคาเสื่อมราคา) คิดคาใชจายโดยอางอิงตามคาเสื่อมราคาตอป 
และใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

- เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ หมวด ข  (หมดคาเสื่อมราคา)  ใหระบุเฉพาะรายการและจำนวนช่ัวโมงการทำงาน
ของเครือ่งมือฯ รายการน้ันๆ  

หมายเหตุ 
1. คาใชจายการทดสอบการทำงานทั้งระบบ (Commissioning Test) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณควบรวมท่ี

จัดซื้อมาใหม สามารถนำมาคำนวณเปนคาใชจายได โดยใหคำนวณตามระยะเวลาของการดำเนินงานดังกลาว 
2. กรณีคอมพิวเตอร / Notebook หากเปนครุภัณฑวิทยาศาสตรทีใ่ชในการทำวิจัย สามารถนำเสนอเปนคาใชจาย

ได แตถาหากเปนครุภัณฑสำนักงาน จะไมสามารถนำเสนอเปนคาใชจายได 

 
1.2.4 คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ (หมวด 3.4) หมายถึง คาใชจายเพ่ือการวิเคราะห ทดสอบ ตัวอยาง/

ช้ินงาน ซึ่งมิไดรวมอยูในหมวดคาเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ โดยใหแสดงรายการทดสอบ คาทดสอบตอหนวย และระบุ
หนวยใหชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. รายการคาใชจายที่จายไปเพื่อการใชประกอบการในการขึ้นทะเบียนตามขอกำหนดหรือความตองการของ

หนวยงานราชการ หรือเพื่อใหเปนไปตามความตองการของลูกคา (Supplier/Customer Requirements) เชน คาบริการ
รับรองมาตรฐานสากล คาบริการรับรองระบบ ISO GMP HACCP คาบริการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม คาบริการรับรอง
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) เปนตน ไมสามารถนำเสนอเปนคาใชจายของโครงการได เนื่องจากเปนรายจายที่ไมไดเปนไปเพ่ือ
ดำเนินการคนหาองคความรูใหม หรือสรางความกาวหนาจากความรูเดิมที่มีอยู หรือตอยอดงานวิจัยและพัฒนาที่มีในแง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแทจริง นอกจากนี้คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายของการดำเนินการอยางเปนปกติของธุรกิจ 

2. รายการคาใชจายการขอรับรองดานจริยธรรมสำหรับการทดลองในมนุษย สามารถนำเสนอเปนคาใชบริการ
หองปฏิบัติการทดสอบได 

 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  9 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.2.5 คาวัตถุดิบการวิจัย (หมวด 3.5) หมายถึง คาสารเคมี วัสดุ/สิ่งของใชสิ้นเปลือง สิ่งมีชีวิต เพื่อใชในการวิจัย ซึ่ง
มิไดรวมอยูในคาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบตามหมวดคาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ โดยใหระบุปริมาณและหนวย
การใชวัตถุดิบใหชัดเจนและสอดคลองกับภาระงานที่นำเสนอ 

หมายเหตุ 
1. กรณีวัตถุดิบการวิจัยที่ใชในการทดลอง เมื่อนำมาดำเนินงานแลวกอใหเกิดผลิตภัณฑสุดทาย (Final Product)    

ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต (Byproduct) ตนแบบ (Prototype) และผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีสามารถกอใหเกิดรายไดหรือตี
มูลคาได จะตองนำรายไดหรือมูลคานั้น มาคำนวณหักออกจากตนทุนของงบประมาณโครงการ 

2. กรณีคาใชจายสาธารณูปโภค (คาน้ำ คาไฟฟา) หากโครงการดำเนินงานวิจัยที่มีคาน้ำหรือคาไฟฟาเปนเสมือน
วัตถุดิบในงานวิจัย ใหจัดอยูในหมวดวัตถุดิบได 

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

 
1.2.6 คาใชจายในการดำเนินงาน (หมวด 3.6) หมายถึง คาใชจายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการและ

คาใชจายเพื่อศึกษาความเปนไปไดโครงการ ซึ่งอาจหมายรวมถึง 
ก. คาใชจายเดินทาง/ที่พัก ที่เกี่ยวของกับการดำเนินโครงการ เชน การไปวิเคราะห  ทดลอง/ทดสอบ ที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยเทานั้น (สำหรับคาใชจายเดินทางเครื่องบิน สามารถนำเสนอไดเฉพาะราคาเทียบเทาชั้นประหยัดเทานั้น) 
ข. คาใชจายในการดำเนินการย่ืนขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สามารถนำเสนอไดเฉพาะคาใชจายสำหรับ

คาธรรมเนียมการจดสิทธิบัตรเทานั้น 
ค. คาใชจายในการศึกษาความเปนไปไดในเชิงเทคนิคเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technical 

Feasibility Study) 
ง. คาจัดหาขอมูลเพ่ือการวิจัย เชน คาสืบคนสิทธิบัตร คาสมาชิกวารสาร ฐานขอมูลงานวิจัย  
จ. คาจัดทำบัญชี คาตรวจสอบบัญช ีคาบริการทาง IT คาใชจายในการจัดซื้อ 
ฉ. เงินเดือน/คาจางบุคลากรระดับผูบริหารที่มีหนาที่รวมรับผิดชอบโครงการวิจัย แตไมไดประจำหนวยงานผูรับทำ

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

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

2.1 คาสาธารณูปโภค ไดแก น้ำ ไฟฟา โทรศัพท อินเทอรเน็ต 
2.2 คาธรรมเนียมที่ไมเกี่ยวของกับงานวิจัยโดยตรง เชน คาบริการข้ึนทะเบียนยา คาบริการรับรอง

มาตรฐานตางๆ คาบริการขอรับสิทธิประโยชนจากงานวิจัย คาขอใบอนุญาตเพ่ือดำเนินการในเชิงพาณิชย คาขอวีซา/
หนังสือเดินทาง คาสมัครแรกเขาหรือตออายุสมาชิก/ใบอนุญาตตางๆ เปนตน 
 2.3 คาใชจายดำเนินงานอื่นๆ ที่ไมเก่ียวของกับงานวิจัยโดยตรง (ยกเวนรายการที่ระบุในหมวดคาใชจาย
ทางตรงอื่นๆ ของโครงการเทานั้น) เชน คาเชาที่ดิน/อาคาร/สถานที่/สิ่งปลูกสราง คาแมบาน/รปภ. คาเชารถใชงาน
ภายในกิจการ คาดูแลภูมิทัศนภายใน/ภายนอกอาคาร คาเครื่องแบบพนักงาน คาลวงเวลา คาเลี้ยงรับรอง คาเบ้ีย
เลี้ยงนักวิจัย/ที่ปรึกษา คาฝกอบรม คาเสียโอกาสในการผลิตสินคา คา Performance Guarantee คาจัดทำรายงาน 
คาถายเอกสาร คาจัดทำรูปเลม คาใชงานครุภัณฑสำนักงาน คาเดินทางไปประชุมวางแผน/ติดตามผลงาน คาวัสดุ 
สำนักงาน คาจัดสงเอกสาร คาศึกษาขอมูลการตลาด เปนตน 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  10 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. ควรแสดงรายละเอียดและมูลคาของแตละรายการประกอบการพิจารณาไดอยางชัดเจน เชน คาเดินทางโดย
รถยนตเพื่อไปวิเคราะห / ทดลอง / ทดสอบ ตัวอยางงานวิจัย (กรุงเทพ-ปทุมธานี) : 500 บาท/ครั้ง x 2 ครั้ง/เดือน x 
6 เดือน 
4. คาเดินทาง/คาที่พัก ที่เกี่ยวของกับการดำเนินโครงการ จะตองเปนรายการที่เก่ียวของกับผูท่ีมีรายชื่อเปนบุคลากร
ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทานั้น และจะตองพิจารณาอยูบนพ้ืนฐานรายโครงการ (project 
based) ที่มีความสอดคลองกับแผนงานและข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งการประมาณการและการปนสวน
คาใชจายตองมีความเปนเหตุเปนผล สามารถช้ีแจงอธิบายได 
5. บุคลากรระดับผูบริหารที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบโครงการวิจัยโดยตรง สามารถมีสวนรวมในงานวิจัยรวมทกุโครงการ
ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 40 ของเวลาทำงานทั้งหมดตอป 
6. บุคลากรฝายสนับสนุน เชน เจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่บัญชี ธุรการ บริหารงานท่ัวไป พัสดุ จัดซื้อ สามารถมี
สวนรวมในงานวิจัยรวมทุกโครงการไดสูงสุดไมเกินรอยละ 60 ของเวลาทำงานทั้งหมดตอป    
7. รายการคาใชจาย ไดแก คาจัดหาขอมูลเพ่ือการวิจัย ตองระบุ assumption และรายละเอียดคาใชจายที่เกี่ยวของ
โดยตรงอยางเปนเหตุเปนผล และมีความชัดเจน 
8. รายการคาใชจายใดที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานวิจัยหลายโครงการ ตองแจกแจงหรือปนสวน (Allocate) 
คาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละโครงการอยางเปนเหตุเปนผล พรอมจัดทำบันทึก จัดเก็บ และนำเสนอขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  11 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.2.7 คาใชจายทางตรงอื่นๆ ของโครงการ (หมวด 3.7) หมายถึง คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเปนตนทุนทางตรงในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตไมสามารถระบุลงใน
หมวดคาใชจายใดๆ ได ซึ่งอาจหมายรวมถึง 

ก. คาตอบแทนวิชาชีพอิสระ (กรณีใหคำปรึกษาหรือการลงนามรับรองแบบพิมพเขียว แนบหลักฐานการเสียภาษีเงิน
ไดของบุคคลนั้น) 
ข. คาจางแรงงานภายนอก ซึ่งเปนแรงงานที่ไมใชบุคลากรประจำหนวยงานผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีสวนรวมในการดำเนินงานวิจัยเพียงบางสวนของโครงการ เชน แรงงานการทดลอง ทดสอบ
ภาคสนาม เก็บตัวอยาง เก็บขอมูลการทดลอง งานวิศวกรรมสรางระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณตนแบบ เพื่อ
นำมาใชในการทดลอง/ทดสอบในโครงการ 
ค. คาใชจายที่เกิดจากการกำจัดของเสียอันตราย 
ง. คาเชาแปลงทดสอบ/โรงเรือนทดสอบ/หองทดสอบ 
จ. การซื้อและใชสิทธิในเทคโนโลยี (Licensing) สำหรับนำมาใชพัฒนาตอยอด การปรับปรุงเครื่องจักร หรือการ 
Commissioning เครื่องจักร หรือการทำ Production Test ตามระยะเวลาของการดำเนินงาน 
ฉ. คาประกันชีวิตอาสาสมัครเพื่อเขาทดสอบข้ันตอนการทำชีวสมมูลของตัวยาตนแบบ (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. กรณีคาจางแรงงานภายนอก หรือการจางชวง (Sub-Contract)  

2.1 เอกสารแนบประกอบการพิจารณาตองเปดเผยรายละเอียดขอมูลไดทั้งหมด เพื่อใหสามารถพิจารณาไดทั้ง
ประเด็นงานวิจัยและคาใชจาย  

2.2 กรณีการจางชวง (Sub-Contract) ทั้งการจางบริษัทตางประเทศหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศใหทำวิจัยให
หรือทำวิจัยรวมกัน ไมสามารถนำเสนอเปนคาใชจายได 

2.3 กรณีการจางชวง (Sub-Contract) และตองมีการสุมตัวอยาง (Sampling) ในการทดสอบ ควรมีการกำหนด
จำนวนของการสุมตัวอยาง (Sampling) ในการดำเนินงานวิจัยอยางเปนเหตุเปนผล และมีความชัดเจน  
2.4 กรณ ี
 
 
 
 
 

3. รายการคาใชจายใดท่ีมีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานวิจัยหลายโครงการ ตองแจกแจงหรือปนสวน 
(Allocate) คาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละโครงการอยางเปนเหตุเปนผล พรอมจัดทำบันทึก จัดเก็บ และนำเสนอ
ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

 
 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  12 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.) แนวปฏิบัติการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

2.1 สวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

2.1.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งที่ไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ก. การทดสอบวิเคราะห (Routine testing) เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ ที่มีจุดประสงคเพ่ือควบคุมคุณภาพหรือควบคุม
ปริมาณท่ีเปนงานประจำ 
ข. การสอบเทียบมาตรฐาน (Standardization) และการทดสอบวิเคราะห ของวัสดุ สวนประกอบ ผลิตภัณฑ และ
กระบวนการที่เปนงานประจำ 

            ค. การบริการขอมูลทางวิทยาศาสตร และวิชาการ 
ง. การรวบรวมขอมูลเพื่อใชท่ัวๆ ไป และการสำรวจผูบริโภค การโฆษณา การวิจัยตลาดและการสำรวจสำมะโน
ประชากร 

 จ. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการศกึษาที่เก่ียวกับนโยบายและการจัดการ 
            ฉ. การใหการศึกษา การฝกอบรม และใหบริการหลังการขาย 

ช. สิ่งท่ีไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวร (IT/Software) 
ไดแก 

                        ช.-1 การบำรุงรกัษาคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรที่กระทำเปนประจำ 
ช.-2 การจัดการเก็บขอมูลใหเปนระบบระเบียบโดยใชองคความรูหรือซอฟตแวรที่มีมาแลว ซึ่งไมแสดงถึง
ลักษณะที่เปนการคิดคนหรือออกแบบบริการใหมๆ แตอยางใด 
ช.-3 การดำเนินงานที่ไมมีการนำผลงานวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาใชอยางแทจริง เปนเพียงการนำซอฟตแวรที่มีอยู
ในทองตลาดมาประยุกตใชเพ่ือแกปญหาของระบบเทานั้น ไมกอใหเกิดความรูหรือเทคโนโลยีใหมแต   
อยางใด 
ช.-4 การทำวัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Life Cycle) ตามปกติ หรือการ
พัฒนาซอฟตแวร ที่ไมมีความเสี่ยงทางดานเทคนิคเชิงวิจัยของโปรแกรม เชน การนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยทำใหกระบวนการอนุมัติเอกสารตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน 

            ซ. สิ่งท่ีไมเปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานยาและเคมีภัณฑ (Pharmaceutics/Chemicals)  
ไดแก 

ซ.-1 การสงทดสอบหรือการขอรับรองมาตรฐานเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย หรือเพ่ือวัตถุประสงคใน      
การขึ้นทะเบียนตามขอกำหนดหรือความตองการของหนวยงานราชการ หรือเพ่ือใหเปนไปตามความ
ตองการลูกคา (Supplier/Customer Requirements) เชน การขอรับบริการรับรองมาตรฐานสากล      
การขอรับบริการรับรองระบบ ISO GMP HACCP การขอรับบริการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม การ
ขอรับบริการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เปนตน 

 

2.1.2 การตรวจสอบและพิจารณาโครงการแบบชองทางดวน (Fast Track) ทั้ง 4 รูปแบบ มีดังนี้  
ก. โครงการรับจางวิจัย หมายถึง เจาของโครงการ ซึ่งเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ไดวาจางผูรับทำการวิจัยฯ    
ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน/หนวยงานที่ไมแสวงกำไร ที่คณะกรรมการฯ ใหความ
เห็นชอบแลว ทั้งนี้งบประมาณโครงการที่คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบจะสอดคลองกับงบประมาณที่ระบุใน
สัญญาวาจางวิจัย 
ข. โครงการรวมวิจัย หมายถึง เจาของโครงการ ซึ่งเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ไดวาจางผูรับทำการวิจัยฯ ที่เปน
หนวยงานรัฐหรือหนวยงานเอกชน ซึ่ งผู รับทำการวิ จัยฯ มีการทำสัญญารวมวิจัยกับหนวยงานของรัฐ/
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน/หนวยงานท่ีไมแสวงกำไร ทั้งนี้งบประมาณโครงการที่คณะกรรมการฯ ให
ความเห็นชอบจะสอดคลองกับงบประมาณที่ระบุในสัญญารวมวิจัย เฉพาะสวนท่ีเจาของโครงการจายใหผูรับทำการ
วิจัยฯ เทานั้น   



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  13 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค. โครงการที่ไดรับการสนับสนุนดำเนินงานวิจัยฯ จากภาครัฐ หมายถึง เจาของโครงการ ซึ่งเปนบริษัท/หางหุนสวน
นิติบุคคล ไดวาจางผูรับทำการวิจัยฯ ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณและ/หรือขอมูล
ดานเทคนิคเพื่อดำเนินงานวิจัยฯ จากหนวยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ ตองแสดงเอกสารอนุมัติโครงการ หรือเอกสารอื่นที่
เทียบเทา ซึ่งท่ีมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ชัดเจน 
ง. โครงการท่ีไดรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) หมายถึง เจาของโครงการ 
ซึ่งเปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ไดวาจางผูรับทำการวิจัยฯ ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน และเปนโครงการภายใต
ขอบขายการรับรองระบบ RDIMS  ทั้งนี้ ตองแสดงใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ และเอกสารรายละเอียดของ
โครงการวิจัยฯ ฉบับเต็ม (Full proposal) ที่มีรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ชัดเจน 

หมายเหตุ 
 1. โครงการแบบชองทางดวน (Fast Track) เมื่อคำขอรับรองโครงการวิจัยฯ ผานข้ันตอนการตรวจสอบ

ขอมูลเบื้องตนแลว สามารถนำเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ไดทนัท ีโดยไมตอง
ผานข้ันตอนการประเมินโครงการฯ เบื้องตนจากผูเช่ียวชาญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะตองมีความสอดคลองกับลักษณะการดำเนินงานทาง
ธุรกิจของเจาของโครงการ และเจาของโครงการน้ันตองเปนผูที่ใชประโยชนจากผลลัพธท่ีไดดังกลาว เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแวร เปนตน  
 
2.1.5 ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน เครื่องตนแบบ (Prototype) หรือระบบบริการ 
แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
        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/หรือคุณลักษณะเทียบเทาระดบัอุตสาหกรรม หรือการดำเนินการในเชิง
ธุรกิจ หากเจาของโครงการจะนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (ขาย) กรมสรรพากรอาจจะยกเลกิการใหสทิธิ์ยกเวนภาษีเงินไดของ
เจาของโครงการที่ไดรับหรอืพึงไดรับ จากรายจายที่ไดจายไปเพ่ือทำการวิจัยฯ 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  14 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.1.6 การนำเสนอขอมูลโครงการ ซึ่งมีความตอเนื่องจากโครงการท่ีเคยผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว จะตองนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการภาพรวมใหชัดเจน โดยแสดง
ผลลัพธทีไ่ดจากโครงการที่ดำเนินการมากอน อีกทั้งสิ่งท่ีจะดำเนินการในปปจจุบันและปถัดไป 
 
2.1.7 การนำเสนอขอมูลโครงการ ควรมีการออกแบบ วางแผน และมีวิธีการดำเนินการวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งระบุเปาหมาย
ผลลัพธท่ีสามารถตอยอดสำหรับการนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือสาธารณประโยชนได  ในกรณีโครงการที่มุงเนนเพียง
การศึกษาเบื้องตน (Preliminary study) หรือ โครงการที่มีการวางแผนและมีวิธีการดำเนินการวิจัยแบงออกเปนชวงเวลา 
(Phase) ขอใหแนบรายละเอียดแผนแมบท (Master Plan) ที่เปนขอมูลปจจุบัน ณ วันที่ย่ืนขอรับรองโครงการ ซึ่งสามารถแสดง
ใหทราบและเขาใจถึงเปาหมายผลลัพธสุดทายของการดำเนินโครงการทุกๆ ชวงเวลาได     



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  15 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

 
2.2.2 การพิจารณาคาใชจายโครงการที่เขาขายเปนลักษณะของการดำเนินการวาจางชวง (Sub-Contract) แบงเปน 4 กรณี 
ดังนี ้

กรณีท่ี 1 โครงการวิจัยฯ ที่มีคาใชจายโครงการที่นำเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดำเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดำเนินงานโครงการและเปนการสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ใหกับผูรับจางชวงที่ไดรับ
หรือไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ตาม ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยฯ ดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายสวนของจางชวงดวย   

กรณีท่ี 2 โครงการวิจัยฯ ที่มีคาใชจายโครงการที่นำเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดำเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดำเนนิงานโครงการนั้น แตเปนการวาจางชวงการดำเนินงานวิจัยหลัก ใหกับผูรับจางชวงที่
ไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับ
พิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ดังกลาว  

กรณีท่ี 3 โครงการวิจัยฯ ที่มีคาใชจายโครงการที่นำเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดำเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดำเนนิงานโครงการนั้น และเปนการวาจางชวงการรวมดำเนินงานวิจัยหลัก ใหกับผูรับจาง
ชวงท่ีไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตการวาจางชวงดังกลาว ผูรับจางชวงไม
สามารถดำเนินการวิจัยใหสำเร็จไดโดยลำพัง (เสมือนเปนการรวมดำเนินการวิจัย)   ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณารบัรอง
โครงการวิจัยฯ ดังกลาว แตขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายสวนของจางชวง   

กรณีท่ี 4 โครงการวิจัยฯ ที่มีคาใชจายโครงการที่นำเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดำเนินการวาจางชวง (Sub-
Contract) ไมทั้งหมดของข้ันตอนการดำเนนิงานโครงการนั้น และเปนการวาจางชวงการรวมดำเนินงานวิจัยหลัก ใหกับผูรับจาง
ชวงท่ีไดรับการประกาศใหเปนผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตการวาจางชวงดังกลาว ผูรับจางชวงไม
สามารถดำเนินการวิจัยใหสำเร็จไดโดยลำพัง (เสมือนเปนการรวมดำเนินการวิจัย)   ทางคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณารบัรอง
โครงการวิจัยฯ ดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายสวนของจางชวงดวย   

ทั้งน้ี กรณีโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการรับรองฯ มีคาใชจายโครงการที่นำเสนอเขาขายเปนลักษณะของการดำเนินการ
วาจางชวง (Sub-Contract) ทั้งหมดของข้ันตอนการดำเนินงานโครงการนั้น (100% การจางชวง) ทางคณะกรรมการฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาโครงการวิจัยดังกลาว รวมถึงกรณีโครงการวิจัยที่มีขอบเขตการดำเนินงานท่ีแทจริงทั้งหมดอยูใน
ความรับผิดชอบของบริษัทที่ไมไดรับการประกาศใหเปนผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากคาใชจายโครงการดังกลาวไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่จะไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินได 
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แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
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2.2.3 การพิจารณาคาใชจายโครงการที่มีผลงาน/ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน 
เครื่องตนแบบ (Prototype) หรือระบบบริการ ซึ่งการบันทึกบัญชีผลงาน/ผลลัพธดังกลาวใหคงไวซึ่งวิธีการทางบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ดังนี้ 

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

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

จะพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตามสัดสวนระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย 
ข. ผลงาน/ผลลัพธการวิจัยเทียบเทาระดับอุตสาหกรรม หรือการดำเนินการในเชงิธุรกิจ เจาของโครงการตองยืนยันไม

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

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

พิจารณาคาใชจายที่เกิดขึ้น 
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แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
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2.3 สวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 
2.3.1 การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลเจาของโครงการหรอืขอมูลผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (โครงการที่ผาน
ข้ันตอนการพิจารณารับรองแลว) 

ก. เปลี่ยนช่ือเจาของโครงการหรือชื่อผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สืบเนื่องมาจากบริษัท/
หางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนเจาของโครงการหรือผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ไดกระทำการจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือใหมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยใหเจาของโครงการแจงเปลี่ยนชื่อใหม พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของและคืนหนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แลวนำเสนอขอมูลแจงคณะกรรมการฯ ทราบ และออก
หนังสือรับรองโครงการฉบับใหม 

ข. เปลี่ยนช่ือเจาของโครงการ ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนนิติบุคคลเจาของโครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 : เจาของโครงการรายเดิม แจงขอยกเลิก พรอมคืนหนังสอืรับรองโครงการ 
 ข้ันตอนที่  2 : เจาของโครงการรายใหม ย่ืนเสนอโครงการที่ปรับแกไขขอมูลใหมีความถูกตอง พรอมชำระ
คาธรรมเนียมในการดำเนนิงานอีกครั้ง  สำหรับกระบวนการพิจารณารับรองโครงการฯ ใหใชขอมูลผลการประเมินโครงการจาก
ผูเช่ียวชาญเดิม ประกอบการนำเสนอโครงการเพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณา 

ค. เปลี่ยนชื่อผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผูรับทำการวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม โดยใหเจาของโครงการแจงเปลี่ยนชื่อใหม พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและ
คืนหนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แลวนำเสนอขอมูลแจงคณะกรรมการฯ ทราบ และออกหนังสือรับรองโครงการฉบับใหม 

 
2.3.2 การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลโครงการ 
 ก.การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั่วไปของโครงการ เชน ที่ตั้งสำนักงาน สาขาสำนักงาน ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
เปนตน หลังจากวันที่ย่ืนโครงการ หากเจาของโครงการจะขอเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทั่วไปของโครงการ ควรดำเนินการ
กอนวันท่ีคณะกรรมการฯ จะมีมติรับรองโครงการ ทั้งนี้โครงการที่ไดรับการรับรองแลว โดยโครงการที่มีสถานะอยูระหวาง
ดำเนินการหรือยังไมไดเริ่มดำเนินการ ณ วันที่ ย่ืนโครงการ หากเจาของโครงการประสงคที่จะขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
โครงการ (วันเริ่มตน หรือ วันสิ้นสุด) ยังสามารถดำเนินการได และจะตองดำเนินการภายใน 1 ป หลังครบกำหนดระยะเวลา
ตามแผนงานเดิมที่ไดรับการรับรอง โดยไมสงผลตอขอบเขตและคาใชจายโครงการที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ไป
เรียบรอยแลว ใหเจาของโครงการแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการ พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของและคืน
หนังสือรับรองโครงการฉบับเดิม แลวนำเสนอขอมูลแจงคณะกรรมการฯ ทราบ และออกหนังสือรับรองโครงการฉบับใหม 
สำหรับโครงการที่มีสถานะเสร็จสิ้นแลว จะไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดทั่วไปของโครงการได  

ข.การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญและ/หรืองบประมาณของโครงการ  
 โครงการที่ผานขั้นตอนการพิจารณารับรองแลว ใหเจาของโครงการยื่นโครงการเขาสูกระบวนการพิจารณารับรอง
โครงการฯ ตามปกติ พรอมชำระคาธรรมเนยีมในการดำเนินงาน 
 
2.3.3 การยกเลิกโครงการ 

ก.โครงการท่ีอยูในระหวางขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ หากเจาของโครงการประสงคจะยกเลิกโครงการ ให
เจาของโครงการดำเนินการแจง สวทช. เพื่อยกเลิกโครงการ 

ข. โครงการที่อยูในข้ันตอนการปรับแกไขรายละเอียดโครงการเพ่ิมเตมิของเจาของโครงการและใชเวลาดำเนินงานเกิน 
90 วัน นับจากวันที่ สวทช. ไดแจงเรื่องใหปรับแกไขครั้งลาสุด ทาง สวทช. ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกโครงการ 

ค. โครงการท่ีผานขั้นตอนการพิจารณารับรองแลว หากเจาของโครงการประสงคจะยกเลิกโครงการ ใหเจาของ
โครงการดำเนินการแจง สวทช. เพ่ือยกเลิกโครงการ  ทั้งนี้ใหเจาของโครงการคืนหนังสือรับรองโครงการ แลวนำเสนอขอมูลแจง
คณะกรรมการฯ ทราบ 
 
2.3.4 โครงการที่มีสถานะเสร็จสิ้นแลว กำหนดใหเจาของโครงการดำเนินการย่ืนโครงการ ซึ่งวันท่ียื่นโครงการจะตองมี
ระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับตั้งแตวันที่สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนงานโครงการ 



 
วิธีปฏิบัติงานเลขที่  : G-CO-RDI-02 
หนาที่  :  18 ของ 18 
แกไขครั้งที่  : 2 
วันที่มีผลบังคบัใช  :  20 สงิหาคม 2564 

 

เอกสารสำหรับเผยแพรประชาสมัพันธทั่วไป 

แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑและ 
แนวปฏบัิติการพิจารณารับรองโครงการ 
วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
2.3.6 การพิจารณาโครงการวิจัยทีมีประเด็นเก่ียวกับกฎหมายการควบคุมและการกำกับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ก. กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของผูประกอบการภาคเอกชน (บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล) กำหนดใหสื่อสาร
ผานสื่อประชาสัมพันธ เชน คูมอืการขอรับรองโครงการวิจัยฯ หรือ โบรชัวร เปนตน ดังน้ี 

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

 และ บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคลจะตองใหคำแถลงกำกับไวในสวนทายของแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยฯ ดังนี้  
“ขาพเจาไดตรวจสอบและขอรับรองความถูกตองของรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

การดำเนินงานวิจัยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยตอผูที่เก่ียวของกับการวิจัย
และตอสิ่งแวดลอม รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณตางๆ ที่เก่ียวของและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป”  

 ข. กำหนดขอบเขตหนาท่ีหรือแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ วา “การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะไมรวมถึงประเด็นดานความปลอดภัยตอผูที่เกี่ยวของกับการวิจัยและตอสิ่งแวดลอม ความ
เหมาะสมดานจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย” 

 ค. กรณีโครงการที่ดำเนินงานไมสอดคลองกับประเด็นดานความปลอดภัยตอผู ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและตอ
สิ่งแวดลอม ความเหมาะสมดานจริยธรรม และการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย ควรบันทึกมติของคณะกรรมการฯ ใน
รายการประชุมวา "ควรดำเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยตอผูที่
เก่ียวของกับการวิจัยและตอสิ่งแวดลอม รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เก่ียวของ (ถามี)" 
 


