
ที่  อว ๖๐๐๑/ว  

        กันยายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ มาตรการทางภาษีเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เรียน แจ้งท้าย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตามที่รัฐบาลได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีมีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม (RDI) ให้แก่ผู้รับทำการวิจัยฯ ที่ได้รับการประกาศในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร สามารถ 
หักรายจ่ายการทำวิจัยฯ สูงสุดถึง ๒ เท่าของรายจ่ายจริง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงานของภาคเอกชน
เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศด้วยการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  

โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการ
ข้างต้น จะต้องยื ่นโครงการวิจัยฯ ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เพ่ือตรวจสอบและรับรองความเป็นงานวิจัยฯ ก่อนการใช้สิทธิ์ ซึ่งในปัจจุบันทาง สวทช. ได้กำหนดแนวทางการ
พิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน (Fast Track) กรณีผู้ประกอบการเอกชนมีรายจ่ายการ 
ทำวิจัยฯ ที่จ่ายให้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงกำไร   
ที่คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดความสะดวก 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในการนี้ สวทช. เล็งเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นผู้รับทำการวิจัยฯ ที่เข้าข่ายการพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บนสื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อสังคม
ของหน่วยงานท่าน อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการว่าจ้างหรือทำวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของท่านกับผู้ประกอบการภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน  

/ ทั้งนี…้… 

๑๑๒๓๔
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ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชน (RDI) สวทช. โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๘ – ๑๓๓๒ และ ๑๖๓๑ - ๑๖๓๔ โทรสาร 
๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๑ หรอื ทีอี่เมล ifs-rdi@nstda.or.th 

จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวด้วย 
จักขอบคุณยิ่ง 

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นางฐิตาภา สมิตินนท์) 
รองผู้อำนวยการ 

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลย ี
ฝ่ายบริการทางการเงนิเพื่อนวัตกรรม 
งานกระตุน้การวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) 
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๓๒ และ ๑๖๓๔ (ชุติมา, ชนม์ชนก) 
โทรสาร  ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๑  อีเมล ifs-rdi@nstda.or.th 
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แจ้งท้าย 

1. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ (วิทยาลัย
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

2. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
3. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
4. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 
5. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  
6. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
7. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  

(องค์การมหาชน)  
8. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
9. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย –  

   ญี่ปุ่น 
10. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
11. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสังคมวิทยาศาสตร์และ   

เทคโนโลยี 
12. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  

 (องค์การมหาชน) 
13. ที่ อว ๖๐๐๑/ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 
15. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
17. ที่ อว ๖๐๐๑/ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
18. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้า

  ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร            
 ลาดกระบัง 

19. ที่ อว ๖๐๐๑/ว คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
21. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
22. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์   

 มหาวิทยาลัย 
23. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
24. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
25. ที่ อว ๖๐๐๑/ว รักษาการหัวหน้างาน บริหารสำนักงาน สำนักงานวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยชีั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
26. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
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27. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
28. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
29. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
30. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
31. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
32. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
33. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์ม         

 และพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
34. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
35. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

 มงคลล้านนา 
36. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า   

 สถาบันวิทยสิริเมธี 
37. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
38. ที่ อว ๖๐๐๑/ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 
39. ที่ อว ๖๐๐๑/ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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