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ที่  อว ๖๐๐๑/ว ๖๑๒ 

                              ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๖ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธบริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (RDIMS) ภายใตโครงการสงเสริมผูประกอบการผานระบบ BDS (SME ปง ตังไดคืน) ของ สสว. 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
สิ่งที่สงมาดวย   ๑. รายละเอียดบริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (RDIMS) 
๒. รายละเอียดโครงการสงเสริมผูประกอบการผานระบบ BDS (SME ปง ตังไดคืน) 

       

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทำหนาที่ในการตรวจสอบรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Pre-Approval) และการตรวจประเมินรับรองระบบบริหารการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (Self-Declaration) ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่ประสงคจะนำรายจายที่ไดจาย
ใหกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดประกาศกำหนดจากอธิบดีกรมสรรพากรไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดเปนจำนวน ๒ เทา
ของรายจายที ่ไดจ ายไปจริง ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร             
(ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกบัภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๙๑) เร่ือง กำหนดหลกัเกณฑ วธิีการ 
และเงื่อนไขในการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับรายจายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ นั้น 

 

ปจจุบัน สวทช. ไดมีการตรวจประเมินรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หรือที่เรียกวาระบบ RDIMS มาอยางตอเนื่อง และสรรหาชองทางในการสนับสนุนผูประกอบการเอกชนในการจัดทำระบบ 
RDIMS โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น สวทช. ไดขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการทางธุรกิจ Business  Development 
Service Provider (BDSP) ภายใตโครงการสงเสริมผูประกอบการผานระบบ Business Development Service (BDS) ของ
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในมาตรการ “SME ปง ตังไดคืน” ซึ่งมีวัตถปุระสงคเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนผูประกอบการ SME ใหไดรับโอกาสในการเขาถึงการบริการสนับสนุนดานการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม               
ที่ผูประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผูใหบรกิารทางธุรกิจในดานที่ตรงกับความตองการ
ของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาใหแกผูประกอบการ SME แบบรวมจาย (co-payment) ใน
สัดสวนรอยละ ๕๐ – ๘๐ ตามขนาดของธุรกิจ แตไมเกินรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูประกอบการ SME สามารถยื่นขอเสนอ
เพื่อขอรับการบริการและการพฒันาในดานตาง ๆ เชน ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบรกิาร ดานการพัฒนา
ชองทางการจำหนายและการตลาด และตลาดตางประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ สวทช. ไดรบัการอนุมัติบริการการตรวจประเมินและ
การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) ในระบบ BDS เรียบรอยแลว  
 

ในการนี้ สวทช. เล็งเห็นวาหนวยงานของทานเปนหนวยงานพันธมิตรที่มีศักยภาพในการสื่อสารขอมูล              
ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการภาคเอกชนใหแพรหลายมากขึ้น จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ การใช
บริการการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาดวย ๑ โดย
ผูประกอบการสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบ BDS เพื่อรับสิทธิประโยชนและเงินสนับสนุนธุรกิจตามหลักเกณฑท่ี สสว. 

กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ บนส่ือประชาสัมพันธหรอืส่ือสังคมของหนวยงานทาน  
 

ทั้งนี้ หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอที่งานกระตุนการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) 
สวทช. โทรศัพท ๐ – ๒๕๖๔ - ๗๐๐๐ ตอ ๑๓๒๘ - ๑๓๓๒ และ ๑๖๓๑ - ๑๖๓๔ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๗๐๘๑ หรือ ที่อีเมล                          
ifs-rdi@nstda.or.th 
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนเุคราะหประชาสมัพันธการใชบริการดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

 
หนังสือนี้ใชลายมือชื่ออเิลก็ทรอนิกสซึ่งมีผลใชบงัคับได   
   
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

                                           

(นายอดิสร เตือนตรานนท) 
รักษาการในตำแหนงผูชวยผูอํานวยการ 

ปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ 
สำนกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลย ี

ฝายบริการทางการเงินเพ่ือนวัตกรรม (IFS) 

งานกระตุนการวิจยัและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) 

โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๑๖๓๓ และ ๑๓๒๘  

(คุณรัชฎา, คุณวนัเพญ็, คุณบงกช และคณุพิชามญชุ) 

โทรสาร  ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๑ อีเมล ifs-rdi@nstda.or.th 



 

 

การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(Research, Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) 
      

 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้
จัดท ำมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรองคก์รเก่ียวกับระบบบริหำรกำร
วิ จั ย และพัฒนำ เทค โน โลยี และนวัตกร รม  (RDIMS) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหอ้งคก์รมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจและใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรวิจยัฯ เชิงระบบ สรำ้งควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ของกำรก ำหนดนโยบำยที่ เหมำะสมกับบริบทขององค์กรและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ ท ำใหอ้งคก์รสำมำรถวำงแผน
เพื่อจดัสรรทรพัยำกรใหส้อดคลอ้งกบักำรวำงแผนโครงกำรไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถควบคุมกระบวนกำรวิจัยฯ ใหด้  ำเนินไปตำม
แผนที่ก ำหนด มีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้และปัญหำอุปสรรคในกำร 
ด ำเนินงำนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกลไกในกำรแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึน้ มีกำรทบทวนผลของกำรวิจัยฯ อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถ
ก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรกบัโครงกำรวิจยัฯ ที่ไม่บรรลวุตัถุประสงค์
ได ้อนัจะเป็นกำรช่วยยกระดบักำรด ำเนินกำรวิจยัฯ ดำ้นวิทยำศำสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภำคเอกชนและของประเทศ ซึ่งเป็น
รำกฐำนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 

         ค่าบริการ ประกอบด้วย 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบรบัรอง (อำย ุ3 ปี)  
ในอตัรำ 20,000 บำท / ฉบบั (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) 
2. ค่ำตรวจประเมินระบบบรหิำรกำรวิจยัฯ  
ในอตัรำ 15,000 บำท/คน-วนั (man-day)  
(รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) อยำ่งนอ้ย 2 man-day 

 
       ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการน ามาตรฐานไปปฏิบัติ 
➢ บุคลำกรของผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม ไดร้บักำรพฒันำและไดร้บัควำมรูค้วำมสำมำรถ
ด้ำนระบบบริหำรกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวตักรรม 

➢ ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรรบัรองระบบ RDIMS สำมำรถวิจยั
และพฒันำสินคำ้บริกำรนวตักรรม อนัจะช่วยยกระดบัธุรกิจ
ไปสู่สำกลได้ รวมถึงส่งเสริมภำพลักษณ์ขององคก์ร เพิ่ม
ควำมน่ำเชื่อถือ และเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจไปยัง
ตลำดใหม่ ๆ  

➢ สำมำรถประยุกตใ์ชร้ะบบ RDIMS เพื่อเป็นพืน้ฐำนหลกัที่ดี
ในกำรบูรณำกำรกับระบบบริหำรจัดกำรขององค์กรและ
มำตรฐำนอื่น ๆ ได ้

➢ องคก์รที่ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนระบบ RDIMS สำมำรถน ำ
รำยจ่ำยที่ไดจ้่ำยไปเพื่อท ำกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มำหักเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีเงินไดน้ิติ
บุคคลดว้ยวิธีกำรใชสิ้ทธ์ิรบัรองตนเอง (Self – Declaration) 
จำกกรมสรรพำกรได ้(เงื่อนไขกำรใชสิ้ทธิ์ เป็นไปตำมที่ระบุใน
ประกำศกระทรวงกำรคลงั เก่ียวกบัภำษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 391)) 

 

 

  สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
   ชื่อ-นำมสกลุ : คณุพรศิร ิทองเปรม และ คณุวนัเพ็ญ ดีพรม 
   อีเมล : ifs-rdi@nstda.or.th 
   เว็บไซต ์: https://www.nstda.or.th/rdp 
   โทรศพัท ์: 0-2564-7000 ต่อ 1631 (พรศิร)ิ, 1632 (วนัเพ็ญ) 
   โทรสำร : 0-2564-7081 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ช่องทางและวิธีการขึ้นทะเบียน : https://bds.sme.go.th
ติดต่อ : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทร. 1301
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