เอกสารปกปิ ด

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)
เลขที.่ ...........................
วันที่..............................

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
แบบคาขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อขอยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสาหรับรายจ่ ายที่ได้ จ่ายไปเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ชื่อโครงการ “ ……(ควรกาหนดชื่อที่สอื่ ถึงวัตถุประสงค์และแผนงานวิจยั โดยตรง ไม่ควรใช้ คาที่มีความหมายกว้ างหรื อแคบ
เกินไป โดยกาหนดเป็ นชื่อภาษาไทย และอาจเพิม่ เติมเป็ นภาษาอังกฤษที่สอดคล้ องกันได้ )..................................”
ส่ วนที่ 1 :

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ชื่อเจ้ าของโครงการ
ทะเบียนเลขที่
วันที่รับจดทะเบียน
1.2 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
1.3 ประกอบกิจการ
1.4 ทุนจดทะเบียน
บาท (
1.5 ขนาดของกิจการ
 ย่อม
 กลาง
 ใหญ่
1.6 สถานที่ติดต่อ
เลขที่
ถนน แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
1.7 ชื่อผู้มีอานาจผูกพัน
1.8 ชื่อผู้ติดต่อ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
1.9 ชื่อผู้รับทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
เลขที่
ถนน แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร

)
(ดูข้อกาหนดด้ านล่าง)
จังหวัด
E-mail

จังหวัด
E-mail

หมายเหตุ : ให้ เจ้ าของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนบเอกสารดังต่ อไปนี ้
- สาเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
สาเนาแบบคาขอเป็ นผู้รับทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ว.พ.01) กรณีผ้ รู ับทาการวิจยั ฯ ยังไม่ได้ รับประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มูลค่าชันสู
้ งของสินทรัพทย์ถาวร
จานวนการจ้ างงาน
ประเภทกิจการ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
กิจการผลิต เกิน 200 ล้ านบาท ไม่เกิน 200 ล้ านบาท ไม่เกิน 50 ล้ านบาท
เกิน 200 คน ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน
กิจการบริการ เกิน 200 ล้ านบาท ไม่เกิน 200 ล้ านบาท ไม่เกิน 50 ล้ านบาท หรือ เกิน 200 คน ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน
กิจการการค้ า
- ค้ าส่ง
เกิน 100 ล้ านบาท ไม่เกิน 100 ล้ านบาท ไม่เกิน 50 ล้ านบาท
เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 25 คน
- ค้ าปลีก
เกิน 60 ล้ านบาท ไม่เกิน 60 ล้ านบาท ไม่เกิน 30 ล้ านบาท
เกิน 30 คน ไม่เกิน 30 คน ไม่เกิน 15 คน
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1 รายละเอียดโครงการ
2.1.1 ปั ญหา/ที่มาของปั ญหา / มูลเหตุจงู ใจ และสภาพการดาเนินงานปั จจุบนั

(การกล่าวรายละเอียดโดยทัว่ ๆ ไป ที่จะนาไปสูป่ ระเด็นปั ญหาการวิจยั ตัวอย่าง สภาพการดาเนินธุร กิจ, สภาพการ
ดาเนินการผลิตสินค้ า/บริ การ, ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ง, ความสนใจบางสิ่งบางอย่างของผู้วิ จัย
เอง)
(การกล่าวนาเข้ าสู่ประเด็นปั ญ หาที่มีลาดับขันตอน
้
ชัดเจน และรัดกุม โดยสามารถที่จะอธิ บายในภาพรวมของ
ปั ญ หา (Macro) มาสู่ประเด็นปั ญหาที่เจาะจงที่จะศึกษาวิจัยที่แคบลง (Micro) ได้ / สามารถที่จะระบุว่าปั ญ หาคืออะไร มี
ข้ อมูล หลักฐานยืนยันว่าเป็ นความจริ ง/ กล่าวถึงความรุนแรงของปั ญหามีมากน้ อยเพียงใด ส่งผลกระทบถึงสิง่ ใดอย่างไรบ้ าง /
และมีแนวโน้ มที่จะรุนแรงต่อไปในอนาคตอย่างไร / ระบุความจาเป็ นที่จะต้ องมีการวิจยั / ผลที่ได้ จากการวิจยั จะช่วยแก้ ปัญหา
อย่างไร เป็ นต้ น)

2.1.2 การสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และเอกสารอ้ างอิง

(การระบุถึงสิ่งที่ได้ มาจากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารต่างๆ ทัง้ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง กับปั ญ หาวิจัยของ
โครงการนี ้ว่า ตังแต่
้ ในอดีตถึงปั จจุบนั มีผ้ ใู ดทากันมาบ้ าง ได้ มีการใช้ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอะไรบ้ าง ได้ ใช้ ระเบียบ
วิธีการศึกษาอย่างไร และได้ ค้นพบอะไร และได้ เสนอแนะอะไรไว้ บ้างในด้ านเนื ้อหาสาระและระเบียบวิธีวิจยั )

2.1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

(การระบุกิจกรรมหรื องานที่ต้องทาที่จะได้ มาซึ่งคาตอบในการวิจยั เป็ นการแยกแยะแจกแจงรายละเอียด ของหัว
เรื่ องที่จะศึกษาออกเป็ นหัวข้ อย่อยๆ (ประมาณ 2 – 3 ข้ อ) ในการกาหนดประเด็นหรื อวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
มีหลัก คือ
แสดงความชัดเจน และไม่ซ ้าซ้ อน ควรเป็ นข้ อความสันๆ
้ ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ วตั ถุประสงค์เป็ นตัวชี ้วัดความสาเร็ จ ของโครงการได้ )
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2.1.4 สมมุติฐานงานวิจยั และขอบเขตการดาเนินงานวิจยั

(การตังสมมติ
้
ฐาน คือ การคาดคะเนหรื อการทายคาตอบอย่างมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้ น และตัวแปรตาม สมมติฐานทาหน้ าที่เสมือนเป็ นทิศทาง และแนวทาง ในการวิจยั จะช่วย
เสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้ องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้
ครบถ้ วนและทดสอบและวัดได้
ขอบเขตการวิจยั เป็ นการจากัดขอบเขตในด้ านต่าง ๆ ของการวิจยั ให้ แคบลงเพื่อไม่ให้ งานวิจยั มีขอบเขตการศึกษา
กว้ างขวางจนเกินไป ซึง่ หมายถึงสาระหรื อวัตถุประสงค์หรื อประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการจะศึกษา รวมทังประเภทและลั
้
กษณะของ
ประชากรที่เป็ นเป้าหมายของการศึกษา)

2.1.5 ขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั

(การแสดงวิ ธี ด าเนิ น งานวิ จัย อย่า งเป็ น ขัน้ ตอน ในการด าเนิ น การทดลองทดสอบหรื อ ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ าง ทัง้ นี ใ้ น
รายละเอียดแต่ละขันตอน
้
ควรจะแสดงให้ ทราบถึงการใช้ วตั ถุทดลอง กรรมวิธีทดลอง วิ ธีการบันทึกข้ อมูล และวิธีการวิเคราะห์
ข้ อมูล)
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2.2 ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อ้ างอิงตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 391) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับรายจ่ ายเพื่อทาการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.2.1 การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี เป็ นงานที่ มี ลัก ษณะสร้ างสรรค์ ซึ่ ง กระท าอย่ า งเป็ น ระบบ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการผลิตใหม่ การวิจยั และพัฒนาแตกต่างจากกิจกรรมอื่น
ตรงที่มีความแปลกใหม่ และใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ซึ่งประเภท
ของการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีมีดงั นี ้
 (ก) การวิจัยพืน้ ฐาน เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าทางทฤษฎี หรื อในห้ องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ โดยยังไม่
สามารถนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการได้ โดยตรง
 (ข) การวิจัยประยุกต์ เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อหาความรู้ ใหม่ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมาย
เบื ้องต้ นที่จะนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อเพื่อหาวิธีการใหม่ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แล้ วล่วงหน้ า
 (ค) การพั ฒนาเชิงทดลอง เป็ นการศึกษาอย่างมีระบบ โดยนาความรู้ ที่มีอยู่แล้ วมาสร้ างวัตถุดิบ
เครื่ องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบและบริ การใหม่ หรื อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการผลิต
เดิมให้ ดียิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเชิงทดลองไม่รวมถึงการเปลีย่ นแปลงตามปกติหรื อตามระยะเวลา
ของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต กรรมวิธีการผลิต การให้ บริ การ หรื อกิจการอื่นๆ ที่กาลังดาเนินงาน แม้ วา่ การ
เปลีย่ นแปลงนี ้จะทาให้ มีความก้ าวหน้ าก็ตาม
2.2.2 นวัตกรรม เป็ นการใช้ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การสร้ างให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
หรื อกระบวนการใหม่ ซึง่ ประเภทของนวัตกรรมมีดงั นี ้
 (ก) นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นการนาสินค้ าหรื อบริ การที่ใหม่ หรื อมีการปรับปรุงอย่างมากในด้ าน
คุณลักษณะและการนาไปใช้ ประโยชน์ นวัตกรรมด้ านนี ้ได้ รวมไปถึงการปรับปรุ งอย่างเห็นได้ ชัดในด้ าน
ลักษณะทางเทคนิค องค์ประกอบ หรื อวัสดุที่ใช้ รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่มีลักษณะการใช้ งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ และ
ลักษณะการใช้ งานอื่นๆ
 (ข) นวัตกรรมด้ านกระบวนการ เป็ นการนารู ปแบบการผลิตและการส่งมอบสินค้ าแบบใหม่ หรื อมี
ลัก ษณะของการปรั บ ปรุ งจากเดิ ม อย่างเห็น ได้ ชัด ซึ่งหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้ า นเทคนิ ค
อุปกรณ์ หรื อซอฟท์แวร์ ที่ใช้
สิ่งที่เป็ นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 1. การดาเนินงานเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ หรื อการดาเนินงานใดๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ าง ค้ นหา
ความรู้ใหม่ หรื อเพื่อความก้ าวหน้ าจากความรู้เดิมที่มีอยู่
 2. การค้ นคว้ า การวิจยั การพัฒนา หรื อการดาเนินการอื่นใด เพื่อใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้พื ้นฐาน
 3. การคิดค้ นสูตรหรื อการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ ประโยชน์
 4. การทดสอบเพื่อค้ นหาหรื อประเมินทางเลือกต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ กระบวนการ
ใหม่ และการบริ การใหม่
 5. การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบชิ ้นงาน ต้ นแบบ หุน่ จาลอง และชุดพัฒนา
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 6. การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ บรรจุ ภัณ ฑ์ กระบวนการ การบริ ก าร หรื อ ระบบใดๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีใหม่ หรื อเกี่ยวข้ องกับการปรับปรุ งของเดิมอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรื อที่มีการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 8. การสร้ างกระบวนการผลิตนาร่อง
 9. กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบกพร่ องของผลิตภัณ ฑ์ กระบวนการผลิต ที่สืบ
เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรื อการสร้ างกระบวนการผลิตนาร่อง
 10. งานวิ ศ วกรรมอุต สาหการและงานตัง้ เครื่ อ งใหม่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การวิ จัย และพัฒ นา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ กระบวนการใหม่ ที่ สืบ เนื่ อ งจากการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ต้ น แบบ หรื อ การสร้ าง
กระบวนการผลิตนาร่อง
 11. การออกแบบเพื่ อการผลิตผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ หรื อ กระบวนการผลิตใหม่ที่ สืบเนื่องจากการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรื อการสร้ างกระบวนการผลิตนาร่อง
 12. อื่นๆ
2.3 แผนการดาเนินการวิจัย (ระยะเวลา ........ เดือน: วันที่......เดือน..........ปี ......... – วันที่......เดือน............ปี .........)
รายละเอียด

วันที่
เริ่ มต้ น

สิ ้นสุด

ปี พ.ศ.....…….
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หมายเหตุ

1……………………….
2……………………….
3……………………….
4……………………….
5……………………….
6……………………….
7……………………….
8……………………….
9……………………….
10……………………….
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2.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ / ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ (กรณีโครงการแล้ วเสร็จ)
 สร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น จานวน ................. ผลิตภัณฑ์ /
สร้ างกระบวนการผลิตใหม่ หรื อ ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น จานวน ............... กระบวนการ /
สร้ างเครื่ องมือ/อุปกรณ์/เครื่ องจักรใหม่ หรื อ ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น จานวน .................. เครื่ อง
 ยอดขายเพิ่มขึ ้น ปี ละ ............................... บาท หรื อ ต้ นทุนลดลง ปี ละ ............................... บาท
 จ้ างงานเพิม่ .................... คน คิดเป็ นมูลค่า ..................................... บาท/ ปี
 ลดมลภาวะ (ทางอากาศ/ทางดิน/ทางน ้า/ทางเสียง) คิดเป็ นมูลค่า ......................................... บาท/ ปี
 ได้ รับสิทธิบตั ร (Patent) / อนุสทิ ธิบตั ร (Petty Patent) / มีลขิ สิทธิ์ (Copyright) / มีเครื่ องหมายการค้ า
(Trademark) ชื่อผลงานวิจยั ..........................................................................................................
 อื่นๆ .............................................................................................................................................
2.5 สถานที่ดาเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(ระบุ ส ถานที่ ด าเนิ น งานวิ จั ย ที เกี่ ย วข้ องกั บ ขัน้ ตอนการด าเนิ น งานของโครงการ ทัง้ ที่ เป็ นกิ จ กรรมในระดับ
ห้ องปฏิบตั ิการ และ/หรื อ กิจกรรมในระดับกึ่งอุตสาหกรรม, รวมถึงระดับการทดลองการผลิตเบื ้องต้ น (ถ้ ามี) ได้ ด้วย)
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ส่ วนที่ 3 : ค่ าใช้ จ่ายของโครงการ
3.1 เงินเดือน/ค่ าจ้ างของบุคลากร (แนบประวัติทุกท่ านเป็ นเอกสารแนบท้ าย)
เวลาทางาน** จานวน…….วัน/เดือน จานวน…….ช.ม./วัน

 เลือกส่งแบบปิ ดผนึก

ชื่อ - นามสกุล เลขประจาตัว ตาแหน่ง ประเภท ขันตอนที
้
่เข้ าร่วม ค่าจ้ างต่อ จานวนชัว่ โมง ค่าจ้ างใน
ผู้เสียภาษี
ตาแหน่ง (ตามแผนการ
ชัว่ โมง
การทางาน
โครงการ
อากร
ดาเนินงาน)
(บาท)* ตลอดโครงการ (บาท)
1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าจ้ างต่อชัว่ โมง (บาท)* = เงินเดือน (บาท) / จานวนชัว่ โมงการทางานในหนึง่ เดือน
เวลาทางาน** ได้ แก่ 22 วัน (วันจันทร์ - ศุกร์ ) / 24 วัน (วันจันทร์ -ศุกร์ , เสาร์ เว้ นเสาร์ ) / 26 วัน (วันจันทร์ -วันเสาร์ )
3.2 ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ (แนบประวัตเิ ป็ นเอกสารแนบท้ าย)
ชื่อ - นามสกุล เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษี
อากร

ตาแหน่ง

ขันตอนที
้
่เข้ าร่วม ค่าจ้ างต่อ จานวนชัว่ โมง
ค่าจ้ างใน
(ตามแผนการ
ชัว่ โมง
การทางาน โครงการ (บาท)
ดาเนินงาน)
(บาท)* ตลอดโครงการ

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : *ค่าจ้ างต่อชัว่ โมง (บาท) = เงินเดือน (บาท) / จานวนชัว่ โมงการทางานในหนึง่ เดือน

F-TMC-RDP-02 rev.2

7

เอกสารปกปิ ด
3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ (แนบแคตตาล็อคของเครื่องมือ/อุปกรณ์ และ/หรือใบเสนอราคา เป็ นเอกสารแนบท้ าย)
หมวด ก : เครื่องมือ/อุปกรณ์ ท่ ยี งั ไม่ หมดค่ าเสื่อมราคา
เลขที่
ราย
หน้ าที่ ประเภท** ขันตอนที
้
่ ราคาซื ้อ ปี พ.ศ. จานวนปี ค่าใช้ งาน จานวน ค่าใช้ งาน
อุปกรณ์ ละเอียด การ
เข้ าร่วม (บาท) ทีซ่ ื ้อ ทีค่ ิดค่า ต่อชัว่ โมง ชัว่ โมงการ ในโครงการ
ทางาน
(ตามแผน
เสือ่ ม
(บาท) * ทางาน
(บาท)
ดาเนินการ)
ตลอด
โครงการ
1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าใช้ งานต่อชัว่ โมง (บาท) * = ราคาซื ้อ (บาท) / (จานวนปี ทตี่ ดั ค่าเสือ่ มราคา  ช.ม.การทางานในหนึง่ วัน 
จานวนวันทางานในหนึง่ เดือน  12 เดือน)
ประเภท** ได้ แก่ 1 = กาหนดชัว่ โมงการทางานตามหมวดบุคลากร , 2 = กาหนดชัว่ โมงการทางาน 24 ชัว่ โมง
หมวด ข : เครื่องมือ/อุปกรณ์ ท่ หี มดค่ าเสื่อมราคาแล้ ว
เลขที่
ราย
หน้ าที่ ประเภท** ขันตอนที
้
่
อุปกรณ์ ละเอียด การ
เข้ าร่วม
ทางาน
(ตามแผน
ดาเนินการ)

ค่าเสือ่ ม/ ปี พ.ศ. ค่าใช้ งาน จานวนชัว่ โมง
ค่าบารุง ทีซ่ ื ้อ ต่อชัว่ โมง การทางาน
รักษา
(บาท) * ตลอดโครงการ
(บาท)

ค่าใช้ งานใน
โครงการ
(บาท)

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าใช้ งานต่อชัว่ โมง (บาท) * = ค่าใช้ จ่ายต่อปี ที่จา่ ยไปเพื่อให้ เครื่ องมือนันท
้ างานได้ (บาท) / (ช.ม.การทางานใน
หนึง่ วัน  จานวนวันทางานในหนึง่ เดือน  12 เดือน)
ประเภท** ได้ แก่ 1 = กาหนดชัว่ โมงการทางานตามหมวดบุคลากร , 2 = กาหนดชัว่ โมงการทางาน 24 ชัว่ โมง
สาหรับเครื่ องมือ/อุปกรณ์รายการใดรายการหนึง่ เมื่อหมดค่าเสือ่ มราคาแล้ ว จะต้ องมีค่าใช้ งานต่อชัว่ โมง (บาท)
ไม่สงู ไปกว่า เมื่อยังไม่หมดค่าเสือ่ มราคา
ผลรวมค่ าใช้ งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ หมวด ก และ หมวด ข ........................ บาท
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3.4 ค่ าปรับปรุ ง/ซ่ อมแซม
รายละเอียด

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
3.5 ค่ าใช้ บริการห้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
รายการทดสอบ

หน่วยงานทดสอบ

ค่าบริ การต่อหน่วย (บาท) จานวน (หน่วย) จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
3.6 ค่ าวัตถุดิบการวิจัย
รายละเอียด (หน่วย)

จานวนเงินต่อหน่วย (บาท)

จานวน (หน่วย)

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
3.7 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
3.7.1 ค่ าใช้ จ่ายทั่วไป
รายการ

อธิบายรายละเอียด

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
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3.7.2 ค่ าใช้ จ่ายเงินเดือน / ค่ าจ้ างของบุคลากร (ฝ่ ายสนับสนุน และผู้ท่ ไี ม่ มหี น้ าที่รับผิดชอบโครงการวิจัยโดยตรง)
(แนบประวัติทุกท่ านเป็ นเอกสารแนบท้ าย)
ชื่อ - นามสกุล เลขประจาตัว ตาแหน่ง ประเภท
ผู้เสียภาษี
ตาแหน่ง
อากร

ขันตอนที
้
่เข้ า ค่าจ้ างต่อ จานวนชัว่ โมง
ร่วม (ตาม
ชัว่ โมง การทางาน
แผนการ
(บาท)
ตลอด
ดาเนินงาน)
โครงการ*

ค่าจ้ างใน
โครงการ
(บาท)

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าจ้ างต่อชัว่ โมง (บาท)* = เงินเดือน (บาท) / จานวนชัว่ โมงการทางานในหนึง่ เดือน
ผลรวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน 3.7.1 และ 3.7.2 ........................ บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน หมายถึง ค่าใช้ จ่ายทางอ้ อม (Indirect cost) อื่นๆ อันเนื่องจากการดาเนินโครงการ
ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานจะต้ องไม่เกิน 30% ของค่าใช้ จา่ ยของโครงการ ก่อนรวมค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานเอง
3.8 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
รายการ

อธิบายรายละเอียด

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
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รวมค่ าใช้ จ่ายของโครงการ (บาท)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

เงินเดือน / ค่าจ้ างบุคลากร
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่ องมือ / อุปกรณ์
ค่าปรับปรุง / ซ่อมแซม
ค่าใช้ บริ การห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ
ค่าวัตถุดิบการวิจยั
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(…%)
(…%)
(…%)
(…%)
(…%)
(…%)
(…%)
(…%)
(100%)

หมายเหตุ : กรณี Fast Track กรอกเพียง ยอดรวมค่าใช้ จา่ ยทังหมดของโครงการ
้
“ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบและขอรับรองความถูกต้ องของรายละเอียดโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการ
ดาเนินงานวิจยั สอดคล้ องกับกฏหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และแนวปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั และ
ต่อสิง่ แวดล้ อม รวมถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป”

ลงชื่อ ……………………..…………………
(
)
ตาแหน่ง ………………………..…………...
…………../…………../………….

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)
คณะกรรมการฯ ได้ ตรวจสอบโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ ที่ ……………วันที…
่ ………
 รับรองเป็ นงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ไม่รับรอง เหตุผล …………………………………………………………………………………….
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ …………………………………………………………………………………….……………
หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………
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