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1. วัตถุประสงค์  

เพืkอใช้เป็นแนวทางและวิธีการปฏิบติังานด้านการเงินสําหรับโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ของ ศูนย์วิจัย
สขุภาพบีดีเอ็มเอส บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ในการขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามนโยบายของ
รัฐบาล 

 

2. ขอบเขต  

การจัดทํารายงานรายรับและรายจ่ายของโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในแต่ละโครงการของศูนย์วิจยัสขุภาพบี
ดีเอ็มเอส บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) สําหรับขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามนโยบายของรัฐบาล 
หน้าทีEและความรับผิดชอบ 

1. จดัทําเอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน สําหรับโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในแต่ละโครงการของบริษัทฯ  
2. จดัทําใบสําคัญรับเงิน เพืkอเป็นหลักฐานภายในทางบญัชี สําหรับโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในแต่ละโครงการ

ของบริษัทฯ 
3. จดัทํารายงานสรุปรายรับ สําหรับโครงการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในแต่ละโครงการของบริษัทฯ 
4. จดัทําใบสําคัญจ่าย เพืkอเป็นหลกัฐานภายในทางบัญชี ใช้ในการอนุมติัรายการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แบบปันส่วน (Cost Allocation) ของ

กิจการ สําหรับโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในแต่ละโครงการของบริษัทฯ  
5. จดัทํารายงานสรุปค่าใช้จ่าย แบบปันส่วน (Cost Allocation) สําหรับโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในแต่ละ

โครงการของบริษัทฯ  
6. จดัเก็บเอกสารให้เรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่ตามมาตราฐานความปลอดภยัของข้อมูล(Data Security)ทีkมีการควบคุมการเข้าถึง 

รายการเอกสารทีkต้องจดัเตรียมมี ดงันี � 
1. ใบสําคัญรับเงินเมืkอได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัทําโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมจาก บริษัท กรุงเทพดุสิต

เวชการ จํากัด (มหาชน) หรือผู้สนบัสนุนภายนอก 
2. รายงานสรุปการได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัทําโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช

การ จํากัด (มหาชน) หรือผู้สนบัสนุนภายนอก 
3. ใบสําคัญจ่าย สําหรับโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในแต่ละโครงการของบริษัทฯ 



4. รายงานสรุปค่าใช้จ่าย สําหรับโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในแต่ละโครงการของบริษัทฯ โดยบนัทึกแบบปันส่วน 
(Cost Allocation) 7 หมวด ได้แก่   

o เงินเดือน / ค่าจ้างบุคคลากร 
o ค่าทีkปรึกษา / ผู้เชีkยวชาญ 
o ค่าเครืkองมือ / เครืkองจกัร / อุปกรณ์ 
o ค่าใช้บริการห้องปฏิบติัการทดสอบ 
o ค่าวตัถุดิบการวิจัย 
o ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
o ค่าใช้จ่ายทางตรงอืkนๆของโครงการ 
5. F/M-01-RSD-015:ใบลงเวลาปฏิบติังานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
6. F/M-01-RSD-016:แบบบนัทึกเวลาการใช้งานอุปกรณ์ งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 

 

3. นิยาม  

  
คําศัพท์ ความหมาย 

ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รายการค่าใช้จ่ายรับทําบญัชีในกิจการรับทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม ของแต่ละโครงการซึkงประกอบด้วย 
1. เงินเดือน / ค่าจ้างบุคคลากร 
2. ค่าทีkปรึกษา / ผู้เชีkยวชาญ 
3. เครืkองมือ / เครืkองจกัร / อุปกรณ์ 
4. ค่าใช้บริการห้องปฏิบติัการทดสอบ 
5.ค่าวตัถุดิบการวิจัย 
6.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
7.ค่าใช้จ่ายทางตรงอืkนๆของโครงการ 

ค่าใช้จ่ายแบบปันส่วน ค่าใช้จ่ายทีkเกีkยวข้องโดยตรงกับโครงการ (Direct Cost) ตามภาระงานหรือ
กิจกรรมทีkได้รับมอบหมายของบุคลากรทีkมีส่วนในการทําโครงการวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั �งนี �รวมถึงค่าเสืkอมราคา และค่าใช้จ่ายอืkนๆ ทีk
เกีkยวข้องโดยตรงกับโครงการ 

เงินเดือน/ค่าจ้างบุคคลากร ค่าตอบแทนในรูปของตวัเงินทีkให้แก่บุคคลากรประจําหน่วยงานของผู้รับทําการ
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมโดยเป็นไปตามมาตรฐานเงินเดือนของ
หน่วยงานผู้รับทําการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค่าทีkปรึกษา / ผู้เชีkยวชาญ 
  

ค่าตอบแทนทีkเป็นรูปตวัเงินทีkให้แก่บุคคลภายนอกหน่วยงานผู้รับทําวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทีkจ้างมาเพืkอปฏิบติังานในโครงการ 

ค่าเครืkองมือ/เครืkองจกัร/อุปกรณ์ ค่าใช้งานเครืkองมือ/เครืkองจกัร/อุปกรณ์ และทรัพย์สินอืkนๆอาทิเช่น ซอฟต์แวร์(ค่า
ใบอนุญาติใช้สิทธิ�ซอฟต์แวร์ รวมถึงค่า Premium Support (ฟังกชันส่วนเพิkม) 
ของซอฟแวร์ เพืkอการทดลอง ทดสอบ ทีkเกีkยวข้องกับโครงการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรม 



ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/บํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายเพืkอปรับปรุง/ซ่อมแซม/บํารุงรักษา/ค่าสอบเทียบ สําหรับเครืkองมือ และ
ค่าใช้จ่ายอนัเนืkองมาจากงานด้านวิศวกรรม เช่า การดดัแปลงเครืkองมือ/
เครืkองจกัร/อุปกรณ์ เพืkอนํามาใช้ในการทดลอง/ทดสอบ 

ค่าใช้บริการห้องปฏิบติัการ
ทดสอบ 

ค่าใช้จ่ายเพืkอการวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างชิ �นงาน ซึkงมิได้รวมอยู่ในค่า
เครืkองมือ/เครืkองจกัร/อุปกรณ์ 

ค่าวตัถุดิบการวิจัย ค่าสารเคมี วัสดุ/สิkงของใช้สิ �นเปลือง สิkงมีชีวิต เพืkอใช้ในการวิจยั ซึkงมิได้รวมอยู่ใน
ค่าใช้บริการห้องปฏิบติัการทดสอบ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนการดําเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายเพืkอศึกษาความ
เป็นได้ของโครงการ ซึkงอาจหมายรวมถึง 
1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ค่าทีkพัก ทีkเกีkยวข้องกับการดําเนินโครงการ 
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยืkนเพืkอขอรับทรัพย์สินทางปัญญา อนุญาตให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายสําหรับค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบตัรเท่านั �น 
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค 
4. ค่าจดัหาข้อมูลการวิจัย 
5. ค่าจดัทําบญัชี ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าบริการทาง IT ค่าใช้จ่ายในการจัดซื �อ 
6. เงินเดือน/ค่าจ้างบุคคลากรระดบัผู้บริหารทีkไม่มีหน้าทีkรับผิดชอบโครงการ
โดยตรง และบุคคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
7. ค่าใบรับรอง (Certificate) ของผลิตภณัฑ์ กระบวนการ หรือการบริการใดๆ ซึkง
จะต้องไม่ใช้เพืkอประโยชน์ในการพาณิชย์ 

ค่าใช้จ่ายทางตรงอืkนๆของ
โครงการ 

ค่าใช้จ่ายอืkนๆทีkเกีkยวข้องกับการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และไม่
สามารถระบุลงในหมวดค่าใช้จ่าย แต่เป็นต้นทุนทางตรงในการทําโครงการวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ซึkงอาจหมายรวมถึง 
1. ค่าตอบแทนวิชาชีพอิสระ 
2. ค่าจ้างแรงงานภายนอก หรือการจ้างช่วง (Sub-contact) ซึkงเป็นแรงงานทีk
ไม่ใช่บุคคลภายในโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม และมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานวิจยัเพียงบางส่วนของโครงการ 
3. ค่าใช้จ่ายทีkเกิดจากการกําจดัของเสียอนัตราย 
4. ค่าเช่าแปลงทดสอบ/โรงเรือนทดสอบ/ห้องทดลอง 
5. การซื �อและใช้เทคโนโลยี(Licensing) สําหรับนํามาใช้พฒันาต่อยอด การ
ปรับปรุงเครืkองจกัร หรือการ Commissioning เครืkองจักร หรือการ
ทํา Production Test ตามระยะเวลาของการดําเนินงาน 
6. ค่าประกันชีวิตอาสาสมคัรเพืkอเข้าทดสอบขั �นตอนการทําชีวสมมลูของตัวยา
ต้นแบบ (Insurance for volunteers BE Study) 

ใบสําคัญ แบบฟอร์มเอกสารทีkกิจการอนุญาตให้นํามาใช้เป็นหลกัฐานเพืkอแสดงการอนุมติั
รายรับ-รายจ่ายแต่ละรายการตามระบบใบสําคัญ ได้แก่ 
1. ใบสําคญัรับ (Receipt Voucher) ใช้บนัทึกการรับเงิน (RV) 
2. ใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) ใช้บนัทึกการจ่ายเงิน (PV) 
  



ใบสําคัญรับ เอกสารประกอบการลงบัญชี ทีkมีวัตถุประสงค์เพืkอการควบคุมภายในทีkดี 
กล่าวคือ ป้องกันการทุจริต โดยจะเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลงัได้ 
ดงันั �นใบสําคญัรับ จึงเป็นการแยกให้ชัดเจนในเรืkองเกีkยวกับรายรับของกิจการ
เป็นหลกั 

ใบสําคัญจ่าย เอกสารหลกัฐานภายในทางบญัชี จะแสดงชืkอ ผู้จัดทํา ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมติั ผู้รับ
เงิน เป็นเอกสารทีkใช้ภายในบริษัท ใช้ในการอนุมติัรายการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของกิจการ 
ใบสําคัญจ่ายจะสมบูรณ์ครบถ้วนต้องแนบเอกสารประกอบทีkเกีkยวข้องไว้ สําหรับ
การบนัทึกบญัชี เป็นหลักฐานในการจ่ายว่ามีการจ่ายจริงเพราะมีช่องคนรับเงิน
และจ่ายเงินลงลายมือชืkอไว้เป็นหลกัฐาน 

  
 

4. วัสดุอุปกรณ์/เครืEองมือทีEใช้  

1. แฟ้มสําหรับเก็บหลักฐานทางการเงินของโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. คอมพิวเตอร์ เครืkองพิมพ์ และ สแกนเนอร์ 

 

5. ขั Wนตอนการทํางาน  

1. ศูนย์วิจัยฯ นําเสนอโครงการวิจยัฯ ทีkผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ IRB เพืkอขออนุมติัจาก BDMS หรือผู้สนบัสนุน
ภายนอก 

2. เมืkอผู้บริหาร BDMS อนุมติังบประมาณ ศูนย์วิจยัฯประสานงานกับฝ่ายการเงิน BDMS หรือผู้สนบัสนุนภายนอกจดัสรร
งบประมาณตามทีkระบุในโครงการ  

3. ศูนย์วิจัยฯ จดัเก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆของโครงการโดยคีย์ผ่านระบบ SAPเบิกเงิน โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติตามสาย
การบริหาร 

4. ผู้วิจยัดําเนินการตามแผนงานโครงการโดยศูนย์วิจัยฯ กํากับดูแลตรวจสอบเอกสารการเงินทีkกําหนดในโครงการ โดยสรุป
ค่าใช้จ่ายร่วมกับฝ่ายการเงิน BDMS ทุกเดือน 

5. ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับการเงินและบัญชีของ BDMS  ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทีkสามารถนําไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามนโยบาย
ของรัฐบาล  

6. เมืkอโครงการวิจยัเสร็จสิ �นฝ่ายการเงินจดัทํารายงานสรุปประเมินผลให้ฝ่ายบริหารของ BDMS รับทราบ 
  

 

6. Workflow  



 

 



7. ช่องทางการสืEอสาร และการอบรม  

1. การสืบค้นด้วยตนเองในระบบ e-Document 
2. แจ้งในการอบรมและแจ้งในการประชุมคณะกรรมการทีkเกีkยวข้อง 
3. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ SAP 

 

8. การเผ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/ การบริการ  

ติดตามรายละเอียดตาม Workflow และทบทวนแก้ไขตามทีkจําเป็น สามารถนําข้อมูลเข้าระบบได้ทนัตามปีภาษี ไม่ตํkากว่าร้อยละ 90 
ของยอดค่าใช้จ่ายทีkสามารถนําไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามนโยบายของรัฐบาล  

 

9. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม  

1. S/P-BDMS-039 การดําเนินงานวิจยัในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 
2. แนวทางในการทํางาน เลขทีk R-NS-RDI-01 rev.1  ข้อกําหนดระบบบริหารการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 2563 
3. คู่มือการใช้ SAP 

 

 

 


