เอกสารปกปิด
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
เลขที.่ ...........................
วันที.่ .............................

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แบบคาขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลสาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

__________________________________________________________________________________________________
ชื่อโครงการ “ ……(ควรกาหนดชือ่ ที่สื่อถึงวัตถุประสงค์และแผนงานวิจัยโดยตรง ไม่ควรใช้คาที่มีความหมายกว้างหรือ
แคบเกินไป โดยกาหนดเป็นชื่อภาษาไทย และอาจเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกันได้)..................................”
ส่วนที่ 1 :

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อเจ้าของโครงการ
ทะเบียนเลขที่
วันที่รับจดทะเบียน
1.2 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
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 ชื่อผูร้ ับทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่
ถนน แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร

)
(ดูข้อกาหนดด้านล่าง)
จังหวัด
E-mail

จังหวัด
E-mail

หมายเหตุ : ให้เจ้าของโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี แนบเอกสารดังต่อไปนี้
- สาเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
- สาเนาแบบคาขอเป็นผู้รับทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี (ว.พ.01) กรณีผู้รับทาการวิจัยฯ ยังไม่ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเภทกิจการ
กิจการผลิต
กิจการบริการ
กิจการการค้า
- ค้าส่ง
- ค้าปลีก

มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพทย์ถาวร
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เกิน 100 ล้านบาท
เกิน 60 ล้านบาท
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ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 60 ล้านบาท

ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 30 ล้านบาท

หรือ

จานวนการจ้างงาน
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
เกิน 200 คน ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน
เกิน 200 คน ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน
เกิน 50 คน
เกิน 30 คน

ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 30 คน

ไม่เกิน 25 คน
ไม่เกิน 15 คน
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
2.1 รายละเอียดโครงการ
2.1.1 ปัญหา/ที่มาของปัญหา / มูลเหตุจูงใจ และสภาพการดาเนินงานปัจจุบัน

(การกล่ า วรายละเอี ย ดโดยทั่ ว ๆ ไป ที่ จ ะน าไปสู่ ป ระเด็ น ปั ญ หาการวิจั ย ตั ว อย่ า ง สภาพการด าเนิ น ธุร กิ จ ,
สภาพการดาเนิ น การผลิต สิ นค้ า /บริก าร, ความน่ าสนใจและทั น ต่อ เหตุก ารณ์ ใดเหตุ การณ์ ห นึ่ ง, ความสนใจบางสิ่ ง
บางอย่างของผูว้ ิจัยเอง)
(การกล่าวนาเข้าสู่ประเด็นปัญหาที่มีลาดับขั้นตอน ชัดเจน และรัดกุม โดยสามารถที่จะอธิบายในภาพรวมของ
ปัญหา (Macro) มาสู่ประเด็นปัญหาที่เจาะจงที่จะศึกษาวิจัยที่แคบลง (Micro) ได้ / สามารถที่จะระบุว่าปัญหาคืออะไร มี
ข้อมูล หลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง / กล่าวถึงความรุนแรงของปัญหามีมากน้อยเพียงใด ส่งผลกระทบถึงสิ่งใดอย่างไร
บ้าง / และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อไปในอนาคตอย่างไร / ระบุความจาเป็นที่จะต้องมีการวิจัย / ผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วย
แก้ปัญหาอย่างไร เป็นต้น)

2.1.2 การสารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอ้างอิง

(การระบุถึงสิ่งที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยของ
โครงการนี้ว่า ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมีผู้ใดทากันมาบ้าง ได้มีการใช้แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ได้ใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาอย่างไร และได้ค้นพบอะไร และได้เสนอแนะอะไรไว้บ้างในด้านเนื้อหาสาระและระเบียบวิธีวิจัย)

2.1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

(การระบุ กิ จกรรมหรืองานที่ ต้ อ งทาที่จ ะได้ม าซึ่ งค าตอบในการวิจั ย เป็ น การแยกแยะแจกแจงรายละเอี ย ด
ของหัวเรื่องที่จะศึกษาออกเป็นหัวข้อย่อยๆ (ประมาณ 2 – 3 ข้อ) ในการกาหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
มีหลัก คือ แสดงความชัดเจน และไม่ซ้าซ้อน ควรเป็นข้อความสั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการได้)
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2.1.4 สมมุติฐานงานวิจัย และขอบเขตการดาเนินงานวิจัย

(การตั้ งสมมติ ฐ าน คื อ การคาดคะเนหรือ การทายค าตอบอย่ า งมี เหตุ ผ ล มั ก เขี ย นในลั ก ษณะ การแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรตาม สมมติฐานทาหน้าที่เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทาง
ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บ รวบรวมข้อมู ล และการวิเคราะห์ข้อมู ลต่ อไป สมมติฐานต้องตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้
ขอบเขตการวิจัย เป็ นการจากัด ขอบเขตในด้านต่าง ๆ ของการวิจัย ให้แ คบลงเพื่ อไม่ ให้ งานวิจัยมี ขอบเขต
การศึกษากว้างขวางจนเกินไป ซึ่งหมายถึงสาระหรือวัตถุประสงค์หรือประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการจะศึกษา รวมทั้งประเภท
และลักษณะของประชากรที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา)

2.1.5 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย

(การแสดงวิธีดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ในการดาเนินการทดลองทดสอบหรือประดิษ ฐ์สร้าง ทั้งนี้ ใน
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ควรจะแสดงให้ทราบถึงการใช้วัตถุทดลอง กรรมวิธีทดลอง วิธีการบันทึกข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล)
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2.2 ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อ้างอิงตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3)
เรื่อง กาหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 (ก) การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผน หรือการค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยมุ่ง
ที่จะค้นพบความรู้ใหม่ และมีความมุ่งหวังว่าความรู้ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีในการผลิต
หรือการให้บริการ หรือโดยมุ่งที่จะนาความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดมาสู่ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีในการผลิตหรือการให้บริการที่
มีอยู่เดิม
 (ข) การวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งหมายถึงการนาผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแบบแผน แบบ
พิมพ์เขียว หรือแบบแปลนสาหรับผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการให้การบริการซึ่งทาขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเพื่อขายหรือใช้เอง และรวมถึงการประดิษฐ์ต้นแบบครั้งแรก ซึ่งไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้น การ
วิจั ยเชิงประยุก ต์ยั งรวมถึ งการคิ ดค้ นสู ตร (Conceptual formulation) และการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ กรรมวิธี หรือการ
ให้บริการในรูปต่างๆ และการสาธิตเบื้องต้น หรือโครงการนาร่อง โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถที่จะถูก
ดัดแปลง หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การวิจัยเชิงประยุกต์ไม่รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต กรรมวิธีการผลิต การให้บริการหรือกิจการอื่นๆ ที่
กาลังดาเนินงาน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทาให้มีความก้าวหน้าก็ตาม
สิ่งที่เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 1. การดาเนินงานเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ หรือการดาเนินงานใดๆ ที่มจี ุดมุง่ หมายเพื่อสร้าง ค้นหาความรู้
ใหม่ หรือเพื่อความก้าวหน้าจากความรู้เดิมที่มีอยู่
 2. การค้นคว้า การวิจยั การพัฒนา หรือการดาเนินการอื่นใด เพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้พนื้ ฐาน
 3. การคิดค้นสูตรหรือการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์
 4. การทดสอบเพื่อค้นหาหรือประเมินทางเลือกต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่
และการบริการใหม่
 5. การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบชิ้นงาน ต้นแบบ หุ่นจาลอง และชุดพัฒนา
 6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ หรือระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่
หรือเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงของเดิมอย่างเป็นสาระสาคัญ หรือที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 8. การสร้างกระบวนการผลิตนาร่อง
 9. กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ที่สืบเนื่องจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลิตนาร่อง
 10. งานวิศวกรรมอุตสาหการและงานตัง้ เครื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการใหม่ที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลิตนาร่อง
 11. การออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการผลิตใหม่ที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลิตนาร่อง
 12. อื่นๆ
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2.3 แผนการดาเนินการวิจัย (ระยะเวลา ........ เดือน: วันที่......เดือน..........ปี......... – วันที่......เดือน............ปี.........)
รายละเอียด
1

2

3

4

ปี พ.ศ.....…….
5 6 7 8

หมายเหตุ
9

10

11

12

1……………………….
2……………………….
3……………………….
4……………………….
5……………………….
6……………………….
7……………………….
8……………………….
9……………………….
10……………………….

2.4 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ / ประโยชน์ที่ได้รับ (กรณีโครงการแล้วเสร็จ)
 สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จานวน ................. ผลิตภัณฑ์ /
สร้างกระบวนการผลิตใหม่ หรือ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จานวน ............... กระบวนการ /
สร้างเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรใหม่ หรือ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จานวน .................. เครื่อง
 ยอดขายเพิ่มขึ้น ปีละ ............................... บาท หรือ ต้นทุนลดลง ปีละ ............................... บาท
 จ้างงานเพิม่ .................... คน คิดเป็นมูลค่า ..................................... บาท/ ปี
 ลดมลภาวะ (ทางอากาศ/ทางดิน/ทางน้า/ทางเสียง) คิดเป็นมูลค่า ......................................... บาท/ ปี
 ได้รับสิทธิบัตร (Patent) / อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) / มีลิขสิทธิ์ (Copyright) / มีเครื่องหมายการค้า
(Trademark) ชื่อผลงานวิจัย ..........................................................................................................
 อื่นๆ .............................................................................................................................................
2.5 สถานที่ดาเนินการวิจัยและพัฒนา
(ระบุสถานที่ดาเนินงานวิจัย ทีเกีย่ วข้องกับขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการ ทั้งที่เป็นกิจกรรมในระดับ
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ กิจกรรมในระดับกึ่งอุตสาหกรรม, รวมถึงระดับการทดลองการผลิตเบื้องต้น (ถ้ามี) ได้ดว้ ย)
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ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายของโครงการ
3.1 เงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากร (แนบประวัตทิ กุ ท่านเป็นเอกสารแนบท้าย)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ตาแหน่ง

ขั้นตอนที่เข้าร่วม
(ตามแผนการ
ดาเนินงาน)

ค่าจ้างต่อ
ชั่วโมง
(บาท)

จานวนชั่วโมง ค่าจ้างในโครงการ
การทางาน
(บาท)
ตลอดโครงการ

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าจ้างต่อชั่วโมง (บาท) = เงินเดือน (บาท) / จานวนชั่วโมงการทางานในหนึ่งเดือน

3.2 ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ (แนบประวัตเิ ป็นเอกสารแนบท้าย)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ตาแหน่ง

ขั้นตอนที่เข้าร่วม
(ตามแผนการ
ดาเนินงาน)

ค่าจ้างต่อ จานวนชั่วโมง
ชั่วโมง
การทางาน
(บาท) ตลอดโครงการ

ค่าจ้างในโครงการ
(บาท)

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าจ้างต่อชั่วโมง (บาท) = เงินเดือน (บาท) / จานวนชั่วโมงการทางานในหนึ่งเดือน

3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ (แนบแคตตาล็อคของเครื่องมือ/อุปกรณ์ และ/หรือใบเสนอราคา เป็นเอกสารแนบท้าย)
หมวด ก : เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ยังไม่หมดค่าเสื่อมราคา
รายละเอียด

หน้าที่การทางาน ขั้นตอนที่เข้าร่วม
(ตามแผน
ดาเนินการ)

ราคาซื้อ
(บาท)

ปี พ.ศ. ค่าใช้งาน จานวนชั่วโมง
ที่ซื้อ ต่อชั่วโมง
การทางาน
(บาท) * ตลอดโครงการ

ค่าใช้งานใน
โครงการ
(บาท)

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าใช้งานต่อชั่วโมง (บาท) * = ราคาซื้อ (บาท) / (จานวนปีที่ตดั ค่าเสื่อมราคา  ช.ม.การทางานในหนึ่งวัน  จานวนวันทางาน
ในหนึ่งเดือน  12 เดือน)

F-TMC-RDP-02 rev.1

6

เอกสารปกปิด
หมวด ข : เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่หมดค่าเสื่อมราคาแล้ว
รายละเอียด

หน้าที่การทางาน ขั้นตอนที่เข้าร่วม
(ตามแผน
ดาเนินการ)

ราคาซื้อ
(บาท)

ปี พ.ศ. ค่าใช้งาน จานวนชั่วโมง
ที่ซื้อ ต่อชั่วโมง การทางาน
(บาท) ** ตลอดโครงการ

ค่าใช้งานใน
โครงการ
(บาท)

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าใช้งานต่อชั่วโมง (บาท) ** = ค่าใช้จ่ายต่อปีที่จ่ายไปเพื่อให้เครื่องมือนั้นทางานได้ (บาท) / (ช.ม.การทางานในหนึ่งวัน 
จานวนวันทางานในหนึ่งเดือน  12 เดือน)
สาหรับเครื่องมือ/อุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่ง เมื่อหมดค่าเสื่อมราคาแล้ว จะต้องมีค่าใช้งานต่อชั่วโมง (บาท) ไม่สูงไปกว่า
เมื่อยังไม่หมดค่าเสื่อมราคา

ผลรวมค่าใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ หมวด ก และ หมวด ข ........................ บาท
3.4 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
รายละเอียด

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
3.5 ค่าใช้บริการห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
รายการทดสอบ

ค่าบริการต่อหน่วย (บาท)

จานวน (หน่วย)

จานวนเงิน (บาท)

จานวนเงินต่อหน่วย (บาท)

จานวน (หน่วย)

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
3.6 ค่าวัตถุดบิ การวิจัย
รายละเอียด
1
2
3
รวม
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3.7 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3.7.1 ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
รายการ

อธิบายรายละเอียด

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
3.7.2 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างของบุคลากร (ฝ่ายสนับสนุน และผู้ที่ไม่มหี น้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัย
โดยตรง) (แนบประวัติทกุ ท่านเป็นเอกสารแนบท้าย)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ตาแหน่ง

ขั้นตอนที่เข้าร่วม
(ตามแผนการ
ดาเนินงาน)

ค่าจ้างต่อ
ชั่วโมง
(บาท)

จานวนชั่วโมง ค่าจ้างในโครงการ
การทางาน
(บาท)
ตลอดโครงการ

1
2
3
รวม
หมายเหตุ : ค่าจ้างต่อชั่วโมง (บาท) = เงินเดือน (บาท) / จานวนชั่วโมงการทางานในหนึ่งเดือน

ผลรวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 3.7.1 และ 3.7.2 ........................ บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect cost) อื่นๆ อันเนื่องจากการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานจะต้องไม่เกิน 30% ของค่าใช้จ่ายของโครงการ ก่อนรวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเอง

3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายการ

อธิบายรายละเอียด

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
รวม
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รวมค่าใช้จ่ายของโครงการ (บาท)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

เงินเดือน / ค่าจ้างบุคลากร
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือ / อุปกรณ์
ค่าปรับปรุง / ซ่อมแซม
ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ
ค่าวัตถุดิบการวิจัย
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
รวมทั้งหมด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

หมายเหตุ : กรณี Fast Track กรอกเพียง ยอดรวมค่าใช้จา่ ยทั้งหมดของโครงการ
“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และการดาเนินงาน
วิจัยสอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัตดิ ้านความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป”

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

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบโครงการวิจยั และพัฒนา ครั้งที่ …………………………วันที…
่ ……………………
 รับรองเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 ไม่รับรอง เหตุผล …………………………………………………………………………………….
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………….……………
หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………
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