
“RDIMS” 
ระบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. ความส าคัญแนวทางการจัดท ามาตรฐาน RDIMS และสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับผู้ประกอบการ
เอกชน  

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความส าคัญอย่างมากต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของธุรกิจ เนื่องจากการจะแข่งขันในระดับสากล จ าเป็นต้องเป็นสินค้าด้านนวัตกรรม ที่อาศัยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาด าเนินการ ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการให้ทั้งหน่วยงานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะภาคเอกชนมีการลงทุนใน R&D เพิ่มข้ึนเป็น 2.0 % ต่อ GDP ของประเทศภายในปี 2570 ซึ่งจาก
เดิมอยู่ที่ 1.14% ต่อ GDP  

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอกชนมีการลงทุนในการท าวิจัยมากขึ้น รัฐบาลจึงได้มีการวาง
กลไกสนับสนุน ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ผ่านพระราชกฤษฎีกา ในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 598 โดยมี
ใจความส าคัญว่า  

“ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่าย
ท่ีได้จ่ายไป เพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

ซึ่งเป็นมาตรการทางการคลังผ่านกลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1.1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพฒันา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยกลไกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

1.2 เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทีเ่ป็น
รากฐานส าคัญในการขับเคลือ่นหลักของระบบเศรษฐกจิของประเทศในอนาคต 

1.3 เพื่อยกระดบัขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของภาคเอกชนและประเทศ 

ระบบบริหารการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research, Technology Development 
and Innovation Management System : RDIMS) จึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยฯ ของผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
เป็นไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

 

 

 

 



2. สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ  

 

3. รายจา่ยท่ีเขา้ขา่ยไดส้ิทธิประโยชน์  

 รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพือ่ท าการวิจัย และพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะต้องเป็นรายจ่ายจากการ
บันทึกบัญชีในกิจการรับท าการวิจัยฯ ของ “ผู้รับท าการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีได้รับการ
ประกาศก าหนดจากอธิบดีกรมสรรพากร” ในหมวด 7 ดังนี้  

1. หมวดเงินเดือน /ค่าจ้างบุคลากร  
2. หมวดที่ปรึกษา / ผู้เช่ียวชาญ 
3. หมวดเครือ่งมือ / เครือ่งจักร / อุปกรณ์ 
4. หมวดค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทดลอง 
5. หมวดค่าวัตถุดิบการวิจัย 
6. หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
7. หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ซึ่งทัง้ 7 หมวดจะครอบคลมุกิจการที่เกิดข้ึนจากการท า RDI ซึ่งเป็น 7 รายจ่ายที่เข้าข่ายได้สิทธิประโยชน ์

4. ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดลักษณะของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(RDI) โดยแบ่งเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 

4.1 ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Research and Development )  คือ งานที่มีลักษณะ
สร้างสรรค์ กระท าอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตใหม่ และใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

• ลักษณะท่ี 1 การวิจัยพ้ืนฐาน การศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่  
• ลักษณะท่ี 2 การวิจัยประยุกต์ การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ หรือเพื่อหาวิธีการใหม่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  



• ลักษณะท่ี 3 การพัฒนาเชิงทดลอง การศึกษาอย่างมีระบบ โดยน าความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสร้างวัตถุดิบ 
เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบและบริการใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิตเดิมให้ดียิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเชิงทดลอง ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ตามปกติ หรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์  

4.2 ด้านนวัตกรรม (Innovation) เป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อน าไปสู่การ
สร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหมห่รือกระบวนการใหม่  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

• ลักษณะท่ี 4 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์  เป็นการน าสินค้าหรือบริการที่ใหม่หรือมีการปรับปรงุอย่าง
มาก ในด้านคุณลักษณะและการน าไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรมด้านนี้ ได้รวมถึงการปรับปรงุอย่างเห็น
ได้ชัดในด้านลักษณะทางเทคนิค องค์ประกอบ หรือวัสดุที่ใช้ ร่วมถึงซอฟท์แวร์ที่มลีักษณะการใช้งานที่
ง่ายต่อต่อผู้ใช้และลักษณะการใช้งานอื่นๆ  

• ลักษณะท่ี 5 นวัตกรรมด้านกระบวนการ  เป็นการน ารปูแบบการผลิตและการมอบสินค้าแบบใหม่
หรือมีลักษณะของการปรบัปรุงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคนิค อุปกรณ์ หรือซอฟท์แวรท์ี่ใช้  

5. วิธีการและเง่ือนไขขอรับสิทธิประโยชน์ 

หากผูป้ระกอบการต้องการได้สิทธิยกเว้นภาษี 200% จากกรมสรรพากร สิ่งทีผู่ป้ระกอบการต้องท า  

5.1 คัดเลือกหน่วยงานผู้รับท าวิจัย โดยต้องเป็นผูร้ับท าวิจยัที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสรรพากร และ
ได้รับการประกาศรายช่ือในประกาศอธิบดกีรมสรรพากร หากผู้ประกอบการไม่มีทมีงานวิจัย ไม่มีเครื่องมือ ไม่
มีอุปกรณ์ สามารถเลอืกผู้รบัท าวิจัยจากฐานข้อมลูของกรมสรรพากร ซึ่งมีกว่า 670 รายช่ือ 

5.2 น าหลักฐานส าคัญส่งมอบให้กรมสรรพากร ประกอบดว้ย ใบเสรจ็รบัเงิน หรอืใบก ากบัภาษี จาก
หน่วยงานผูร้ับท าวิจัย เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสรจ็ และมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้ประกอบการมีความพรอ้มทีจ่ะด าเนินการวิจัยด้วยตนเอง เช่น มีหน่วยงานวิจัย หรือฝ่ายวิจัย ผูป้ระกอบการ
จะต้องท าการข้ึนทะเบียน วพ.01 เป็นผูร้ับท าวิจัย โดยสามารถติดต่อกับกรมสรรพากรได้ด้วยตนเอง 

6. บทบาทและการให้บริการของ สวทช. 

 สวทช. จะเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ท าเข้าข่ายการได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่ และรับรองความเป็น
งานวิจัย พร้อมให้ความเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่แจ้งมาเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งทางกรมสรรพากรจะอ้างอิงตามตัวเลข
จ านวนเงินที่ สวทช. ได้ให้ความคิดเห็น ผู้ประกอบการจึงจ าเปน็ต้องท าการติดต่อกับ สวทช. ปัจจุบัน สวทช. มี
การให้บริการผู้ประกอบการ อยู่ 2 วิธี ได้แก่ 

6.1 Pre-approval เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ก่อนการใช้สิทธิประโยชน์  

วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์  



บริษัท / หจก. ท าวิจัยเองหรือว่าจ้างหน่วยงานอื่น       ยื่นขอตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยฯ  
ตาม Format ที่ สวทช. ก าหนดไว้ ผ่านทาง Web Application “RDC Online” ต่อ สวทช.      ขอใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร ไม่จ ากัดมูลค่าโครงการ พร้อมแนบใบรับรองโครงกรวิจัยฯ 

6.2 Self-declaration เพื่อขอรับการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ และข้ึนทะเบียนการใช้
สิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง (ในกรณีที่หน่วยงานมีโครงการวิจัยจ านวนมาก และต้องการงานวิจัยเป็นความลับ) 

วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์  

บริษัท / หจก. ที่เคยใช้ Pre-Approval และท าวิจัยเอง หรือว่าจ้างหน่วยงานในเครือบริษัท      ยื่น
ขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ “RDIMS” ต่อ สวทช.      ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
จากกรมสรรพากร เฉพาะโครงการมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมแบบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ และ
แบบ วพ.04 แบบ วพ.05 

7. วัตถุประสงค์ของการจัดท าระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS)  

7.1 เพื่อให้องค์กรภาครัฐและเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงระบบ 

7.2 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนนโยบายที่เหมาะสมกบับริบทขององค์กร
และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกจิ 

7.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผน
โครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

7.4 เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการวิจัยให้ด าเนินไปตามแผนที่ก าหนด มีการติดตามความคืบหน้
และปญัหาอปุสรรคในการด าเนินงานเป็นระยะ ซึง่ท าให้แน่ใจว่ามีกลไกในการแก้ไขปญัหาทีเ่กิดข้ึน 

7.5 เพื่อก าหนดให้มีการทบทวนผลของการวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดแนวทางการ
จัดการกบัโครงการวิจัยที่ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงมีแนวทางในการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

7.6 เพื่อให้สามารถจัดการด้านเอกสารและข้อมลูทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินการในกระบวนการวิจัยฯ ได้  

 โดยทาง สวทช. ได้ร่วมด าเนินการกับ 3 พันธมิตรที่มีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษา โดยได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 
และท าให้ทางผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้ระบบได้ 

 หลังจากที่หน่วยงานได้รับค าปรึกษาแนะน า จนสามารถประยุกต์ใช้ระบบได้แล้ว สวทช. จะเป็นผู้เข้า
มาตรวจสอบ โดยร่วมกับทาง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการตรวจประเมิน  

8. กระบวนการให้การรับรองระบบ 

- ผู้ประกอบการยื่นค าขอ 



- ด าเนินการตรวจประเมิน (on desk / onsite audit ) เบื้องต้นประมาณ 4 manday  
- สรปุรายงานการตรวจประเมิน  
- เสนอคณะกรรมการพิจารณาผล  
- จัดท าใบรับรอง มีอายุ 3 ป ี
- จัดท าระเบียบรายช่ือผู้ประกอบการที่ได้รบัใบรับรอง 
- ตรวจติดตามผล (Surveillance)  ทุก 1 ป ี
- ตรวจประเมินใหม่ (Recertification) ทุก 3 ปี  

9. การใชส้ิทธิด้วยตนเองหลังจากรับรองระบบ 

หลงัจากได้การรบัรองจาก สวทช. แล้ว ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการครั้ง ฉบบัที่ 391 
หน่วยงานต้องท าการกรอกข้อมูลแบบ วพ.04 (ข้อมูลบริษัท/โครงการ) และแบบ วพ.05 (ข้อมูลค่าใช้จ่าย) เพื่อ
แนบไปกับการใช้สทิธ์ิ ภ.ง.ด.50 ประจ าปี  

โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ www.nstda.or.th/rdp  

และ Download ข้อก าหนดกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 598  ของกรมสรรพากรได้ที่ 
http://www.rd.go.th/1603.html  

 

 

ที่มา : สัมมนาออนไลน์ ‘คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU’ EP.18 Making a Breakthrough 
ก้าวล้ าน าหน้าด้วย RDIMS โดย คุณพรศิริ ทองเปรม - รักษาการผูจ้ัดการงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชน สวทช.  รับชมรายการย้อนหลัง คลกิ https://youtu.be/5GhKT6K5tcM 
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