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วงจรการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

นักวิจัย 

นักประดิษฐ

ผลงานวิจัย

ส่ิงประดิษฐ

สิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญา (IPR)รายได

• ความรูความเขาใจในเร่ืองทรัพยสินทางปญญา

• ศกัยภาพในการขอรับความคุมครอง

  เชน Patentability

• แนวทางและกลยุทธในการขอรับการ

คุมครอง (Filing Strategy)

• ระเบียบวาดวยการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา

• IP Audit and IP Portfolio Management



หน่วยงานวิจยัและ

พฒันา

ผูบ้ริหารทีกาํกบัดแูล

หน่วยงานวิจยัร่วม

Ownership/contribution/benefit sharing

IP office

ผูใ้หท้นุรว่ม vs ผูร้ว่มรบัทนุ รฐั vs เอกชน vs รฐัรว่มเอกชน vs หน่วยงานต่างประเทศ

รฐั vs เอกชน vs หน่วยงานต่างประเทศ

Invention disclosure
Ownership request

ไทย vs ตปท.

Invention disclosure
แผนการใชป้ระโยชนผ์ลงานวิจยั



ResearchBusiness Success

Access and Benefit Sharing

Material Transfer Agreement

Non-Disclosure Agreement

Invention Disclosure / Ownership 

IP Protection Strategy

Prototype fund

Proof of concept fundClinical/Field Trials

Safety & Regulations &

Standard Certification

VC (Venture Capital) / Investor

IP Valuation, Licensing

Scale-Up

R&D Commercialization: 

Commercial Production

Market Acceleration

Branding

IP & Technology Landscape

PMUs

Freedom To Operate

Fundamental /Basic Research

Translational Research

TRIUP Act



IP Clearance Freedom to Operate

R&D                    Tech Transfer           Business Operation
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ผลงานวิจยัทีคาดว่าจะขอรบัการคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปัญญา

สตูรผสม หรือองคป์ระกอบ

ทีพฒันาในระดบัหอ้งปฏบิติัการ

การทดลองผลติระดบั

ขยายสว่น

การทดสอบความปลอดภยั

ในสตัวท์ดลองและการทดลองในคน

การพฒันาสตูรและกรรมวิธีการผลติ

ในระดบักงึอตุสาหกรรม

การออกแบบและผลิตเครอืงจกัร

สาํหรบัการผลติ

แหลง่ทนุ

เงินรายไดห้น่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน

แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั A
แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั B
แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั C 
และภาคเอกชน

ว่าจา้งใหเ้อกชนดาํเนินการ

นกัวิจยั ก.
และนกัศึกษา 

นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน X
นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน Y 

นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน Z และบริษัท W 

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP
สญัญาจา้ง

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP
ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

IPR

ทรพัยากรชีวภาพ

(พืช จลุินทรีย ์สตัว)์ 

Research Tools

MTA

PIC

MAT
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Complicated IP Clearance & Difficult Negotiation



การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ในชวงการสรางสรรค (Creation)

• การทําแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)
• กาํหนดทิศทางและขอบเขตการวิจัย ปองกนัการละเมิดสิทธิบัตร

• การตรวจสอบทรพัยสินทางปญญาเพ่ือการสรางสรรค (IP Clearance, Freedom to operate 
analysis)

• ตรวจสอบวาผลงานที่จะไดจากโครงการวิจัยนั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดหรือไม โดย
การตรวจสอบสิทธิบตัรที่เกี่ยวของ

• พิจารณาสัญญาที่เกี่ยวของ
• สัญญาจางงาน
• สัญญาสนับสนุนการวิจัย (in-house research agreement)
• สัญญารับจางวิจัย (contract research agreement)
• สัญญารวมวิจัย (collaborative research agreement)
• สัญญารักษาความลับ (NDA)

• มาตรการในการเก็บรักษาความลับ (Physical, Technological, Legal)

• การบันทึกผลงานวิจัยในLaboratory notebook
• Good Laboratory Practice



กรณีศึกษา 1
• มีบริษัท startup รายหนึ่งซึ่งเปนเจาของสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มจํานวนก็อปปของดีเอ็นเอโดยเทคโนโลยี PCR (Polymerase 

Chain Reaction) และกําลังพัฒนาไปสูการใชตรวจวินิจฉัยโรค ในขณะที่มหาวิทยาลัยชื่อดังที่อยูใกลๆ กันนั้นก็เพิ่งรับอาจารยนักวิจัยฝมือดี
มาคนหนึ่ง ซ่ึงในวนัเขามาทํางานก็เซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยวาผลงานที่เกดิขึ้นทั้งหมดในระหวางที่ทํางานที่มหาวิทยาลัยนี้จะตกเปนของ
มหาวิทยาลัย

• แตพอเขามาทํางานไดไมนาน อาจารยทานนี้กไ็ดรับมอบหมายจากอาจารยผูใหญคนสําคัญคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแหงนั้นวา อยากใหไป
ฝกปรือฝมือโดยเฉพาะเทคนิคในการทํา PCR และเทคนิคที่เกี่ยวของที่บริษัท Startup ดังกลาว โดยที่ทางบริษัทนั้นก็ยินดีที่จะรับใหเขาไป
ศึกษาเรียนรู แตจะตองมีการเซ็นสญัญารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement) และสัญญาที่จะยกสิทธิความเปนเจาของในผลงานที่
เกิดขึ้นในระหวางที่อยูกับบริษัทดังกลาวนั้นใหกบัทางบริษัทดวย ซ่ึงแนนอนวาอาจารยทานนั้นก็เซ็นแตโดยดี 

• พอกลบัมาที่มหาวิทยาลัยกเ็ร่ิมทํางานวิจยัและขอทุนจาก National Institute of Health (NIH) เพ่ือพัฒนาชุดตรวจโรคดังกลาวดวยเทคนิค
ที่ไปฝกปรือมา จนสําเร็จออกมาเปนสิทธบิัตรหลายฉบับและยื่นจดสิทธิบตัรในนามมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยยื่นแสดงเจตจํานงในการ
เปนเจาของผลงานดังกลาวตอ NIH (ตาม พรบ. Bayh-Dole เลย) 

• เวลาผานไปบริษัท Startup ที่วาก็ถูก take over โดยบริษัทยาและเคร่ืองมือแพทยชื่อดังของโลก ซ่ึงก็ไดดําเนินการผลิตชุดทดสอบโรค
เดียวกันนั้นออกจําหนายไปทั่วโลก และเปนที่มาของการที่มหาวิทยาลัยยื่นฟองวามีการละเมิดสิทธบิัตรเกิดขึ้น

Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.



กรณีศึกษา 1 
• ศาลชั้นตนตัดสินวาบริษัทดงักลาวละเมิดทรัพยสนิทางปญญาของมหาวิทยาลัยที่

มหาวิทยาลัยเปนเจาของตาม Bayh Dole Act (นักวิจัยเปนเพียงผูประดิษฐและได
โอนสิทธิความเปนเจาของใหมหาวิทยาลัยตามสัญญาที่ไดเซ็นไวตั้งแตวนัแรกที่มา
ทํางาน) แตบริษทัไมเห็นดวยกับคําตัดสินดังกลาว เพราะมีหลักฐานวาส่ิงที่ผูประดิษฐ
ของมหาวิทยาลัยทําขึ้นนั้นเปนเร่ืองท่ีไดเซ็นยกใหกับบริษัท Startup ไวแลวต้ังแต
ตอนแรก เมื่อบรษิัทดังกลาวถูก take over ทรัพยสินทั้งหมดก็ตกเปนของบริษัทใหม
ดวยตามกฎหมาย จึงคัดคานคําตัดสินและย่ืนไปที่ศาลอุทธรณและฎีกาตามลําดับ

• ศาลฎกีาตัดสินวาบริษัทไมไดละเมิดทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ผลงานดังกลาวนักวิจัยไดเซ็นสัญญาไวกับบริษัทกอนหนาแลว 



กรณีศึกษา 2
• ศาสตราจารยชื่อดังทางดานโรคอัลไซเมอรของประเทศ ซึ่งทํางานอยูที่โรงเรียนแพทยของ UCSD ต้ังแตป คศ. 2007 และมี

หนาที่รับผิดชอบหลักคือ Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) ซ่ึงมหาวิทยาลัยริเร่ิมขึ้นมาต้ังแตป 1991 
เพ่ือศึกษาเก่ียวกับโรคนี้และวิธีการรักษา แตศาสตราจารยทานนี้ทํางานที่ UCSD อยูได 8 ปกไ็ดรับการทาบทามใหยายไป
รับตําแหนงสําคัญและทําเร่ืองเดียวกันที ่Keck School of Medicine, U of Southern California

• ทาง UCSD ก็บอกวาการยายคร้ังนี้มีเง่ือนงําหลายอยางไมวาจะเปนการยื่นขอเสนอที่ดูเหมือนจงใจวาจะฉกชิงตัว
ศาสตราจารยทานนี้และทืมงานทั้งหมดไปดวยขอเสนอที่แปลกกวามาตรฐานทางจริยธรรมโดยทัว่ไปจะยอมรับได เชนมีการ
ไปล็อบบี้หรือกดดันทีมงานวาถาไมตามไปดวยจะมีผลตอการจางงานที่ UCSD ตามมานะ หรือขอเท็จจริงที่วาแมตําแหนง
จะยายไปที่ USC ซ่ึงอยูใน Los Angeles แตทางมหาวิทยาลัยยื่นขอเสนอที่จะสรางศูนยวิจัยเร่ืองนี้ขึ้นโดยเฉพาะใน San 
Diego ใหกับศาสตราจารยทานนี้และทีม

• ที่สําคัญคือทาง UCSD บอกวานักวจิัยและทีมงานจะยายไปได หรือเอาเงินวิจยัที่ไดมาติดไปดวยในสวนที่เหลืออยูได แต
ความเปนเจาของในขอมูลผลงานวิจยัทั้งหมดที่เกิดขึ้นซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจาก NIH กวา 100 ลานเหรียญสหรัฐนั้นตอง
เปนของ UCSD ไมใช USC (รายละเอียดมถีึงขึ้นที่วาทางทมีศาตราจารยทานนีย้ายขอมูลงานวิจัยทั้งหมด ซ่ึงมีโครงการวิจัย
ขั้นคลินคิที่ดําเนินการอยูมากถึง 6 โครงการ และมขีอมูลคนไขจํานวนนับพันคนขึ้น Cloud system ที่ไมใชของ UCSD 
แหลงขาวระบุวาเปน Amazon cloud และไมไดใหสิทธเิขาถึงขอมูลกับทางมหาวิทยาลัย 

• ทาง USC ก็บอกวาอันนี้เปนเร่ืองปกติที่ใครๆ กท็ํากัน นักวิจัยจะยายที่ทาํงานเมื่อไหรก็ได แหลงทุนก็ไมไดวาอะไรสักหนอย 
ดังนั้นก็ขอฟองกลับวา UCSD ทําใหมหาวทิยาลัยและนกัวิจยัเสียชื่อเสียง 





กรณีศึกษา 3
• บริษัทเอกชน A ประสงคจะใหมหาวิทยาลัย ก. รับทํางานวิจัยใหทั้งหมด 3 โครงการ โดยนักวิจัยหลัก 3 ทาน  

และกอนการประชุมหารือทางบริษทัไดขอใหทางมหาวิทยาลยัเซน็สัญญาไมเปดเผยขอมูล (Non-Disclosure 
Agreement, NDA) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไดเซน็เรยีบรอย

• หลังการประชุมหารือนั้นสามารถตกลงกันไดวาจะมีความรวมมือวิจัยใน 2 โครงการ สวนอีก 1 โครงการนั้นทาง
บริษัทยงัไมตกลง และจะขอกลับไปหารือเพิ่มเติมกอนกลับมาหารืออีกครั้ง

• นักวิจัยหลักในโครงการที่ยงัไมไดตกลงความรวมมือวิจัยหลงัจากที่ประชมุแลวก็กลับไปรับ นศ.ปริญญาเอก เพ่ือ
เตรียมเร่ิมงานดังกลาวเนื่องจากกระบวนการรับและคัดเลือก นศ. ใชเวลา เกรงวาจะไมทัน  และให นศ. เร่ิมทํา
งานวิจัยดังกลาวไปกอน โดยที่มหาวทิยาลัยไมทราบเร่ืองดังกลาว

• สุดทายความรวมมือในโครงการดังกลาวไมสามารถตกลงกันได  และเมื่อเวลาผานไป นศ.ปริญญาเอกคนดังกลาว
ไดมาปรึกษาวา อาจารยที่ปรึกษาและตนเองไดรับการติดตอจากทางบริษัทวามีการละเมดิสัญญาไมเปดเผยขอมูล
เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัท A ไดพบวาตนเองและอาจารยมีการตีพมิพผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ
นานาชาติในเร่ืองที่บริษทัเคยมาขอใหอาจารยรบัทําวิจัยให  และอาจจะมีการฟองรองเกิดข้ึน   นศ.มีความกงัวล
วาหากผลงานดังกลาวมีการละเมิดทรพัยสนิทางปญญาเกิดขึ้น ตนเองอาจจะไมสําเร็จการศึกษา



Background IP & Foreground IP
• Background IP: Any knowledge/IP supplied to the development team(s)/  

partner(s) at the start of an innovation project or collaboration.
• Foreground IP: Knowledge/IP produced by the development team(s)/ partner(s) 

during the project’s duration.
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Collaborative Research
Contract/Sponsored Research

Background IP Foreground IP

Sideground IP
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Background IP
Owned by A

No Foreground IP

Commercialization requires licensing of background IP

Examples:
1. Scale up
2. Proof of Technology
3. Proof of Market

Collaborative Research (A&B)
Contract/Sponsored Research (B supports A) 



Collaborative Research (A&B)
Contract/Sponsored Research (B supports A) 

Background IP
Owned by A

Foreground IP
1. Owned by A but B has first to refusal right

2. Jointly owned or owned by A or B
3. Owned by B

Use of Foreground IP may require licensing of background IP

Examples:
1. New Application/Use  (according to B’s interest)
2. Modification/Improvement
3. Serendipity



Background IP
Owned by A
Owned by B

Foreground IP
(Jointly owned or Owned by A or B)

Use of Foreground IP may require licensing of background IP

Examples:
1. New Application/Use  (according to B’s interest)
2. Modification/Improvement
3. Serendipity

Collaborative Research (A&B)
Contract/Sponsored Research (B supports A) 



Authorship & Inventorship & 
Ownership

• Authorship is not always ownership
• Inventorship requires a legal analysis of the patent 

claims and related fact
• A claim by claim analysis is required
• Inventor must contribute to at least one claim
• Each inventor owns equal and undivided interest
• Inventors assign their rights to company or 

university
• Ownership rights may then be licensed
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สิทธิความเปนเจาของ vs. 
สิทธิในการบริหารจัดการ vs. 

สิทธิในการใชประโยชน

Copyright 2022 Akkharaw
it Kanjana-O

pas

• สิทธิความเปนเจาของ: สิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive right)
• ผูประดิษฐ หรอื ผูสรางสรรค   (ตองดูสัญญาจางงานประกอบดวย วาสิทธิเปนของ

นายจางหรือไม)
• ความเปนเจาของรวม (co-ownership) ในกรณีที่มีมีผูประดิษฐหรือผูสรางสรรครวม 

หรือ มีการทาํงานรวมกันของหนวยงาน (นายจาง) 
• หากเปนเจาของรวมกันฝายหนึ่งฝายใดสามารถที่จะใชประโยชนเองได  แตไมสามารถ

อนุญาตใหบุคคลที่ 3 ใชประโยชนไดโดยที่เจาของรวมไมยินยอม

• สิทธิในการบริหารจัดการ
• เจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสามารถมอบสิทธิในการบริหารจัดการใหกับผูอื่นได 

โดยที่ไมจําเปนวาจะตองโอนสิทธิความเปนเจาของ

• สิทธิในการใชประโยชน
• เจาของ
• ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ

• Exclusive licensing
• Sole right licensing
• Non-exclusive licensing



Do & Don’t of Working With Researchers For A Successful Project

Do:

• Identify key points you want to 
achieve/collaborate

• Check Research compliance & IP Due 
Diligence

• Work with professional intermediary 
office or staff to avoid CoI & CoC

• Fair and equitable benefit sharing

Don’t:

• Believe in everything you hear or see
• Try to sneak behind TTO/TLO (if any)
• Let researcher sign the contract by 

him/herself
• Think that researchers already know 

what they supposed to know
• Take thing for granted



IP Clearance

IP Due Diligence

Freedom To Operate Analysis

การสาํรวจขอ้มลู สถานภาพ (การคุม้ครอง ความเป็นเจา้ของ) ทรพัยส์นิทางปัญญา  การสบืคน้

และวเิคราะหข์อ้มลูสทิธบิตัร 

การประเมนิมลูค่า

การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ

พจิารณาทงั Tangible & 
Intangible assets, 

Regulatory Approval, 
Certification and 

Standards

IP Clearance, IP Due Diligence และ FTO Analysis

Agreements & Contracts 

MTA

สญัญารบัทุนวจิยั
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การใชประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา
( IP Utilization)

การจดัทาํรายการทรพัยส์นิทางปัญญา (IP Portfolio)

การศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility study)

การจบัคูธุ่รกจิ (Business matching)

การประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทางปัญญา (IP valuation)

การเจรจาต่อรอง (negotiation)

การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ

(Licensing)

Exclusive

Sole right

Non-exclusive



IP Valuation



IP Valuation

Methods
• Cost approach
• Market approach
• Economic benefits approach

• Income based
• Non-financial benefits

Results
• Estimated value
• Term sheet



Licensing 
Options

• Exclusive vs non-exclusive
• Geographical limitations
• Fields-of-use limitations
• Sublicense rights
• Alternatives to a license

• Option agreement
• Evaluation agreement



พระราชบัญญัติสงเสรมิการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วนัท ี๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มผีลบงัคบัใช ้(ภายหลงั 180 วนั)

วนัท ี๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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สาระสาํคญัของ TRIUP Act
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ใหผู้เ้ป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรมตอ้งใช้

ประโยชน์ บรหิารจดัการ และรายงานผลการใช้

ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมต่อผูใ้หทุ้น

ใหผู้ท้ปีระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ในผลงานวจิยัและ

นวตักรรม สามารถขออนุญาตใชป้ระโยชน์ไดโ้ดย

เสนอเงอืนไขและคา่ตอบแทน

กําหนดหลกัเกณฑใ์นการโอนผลงานวจิยัและ

นวตักรรม ของผูเ้ป็นเจา้ของผลงานใหแ้ก่บุคคลอนื 

และหน้าทขีองผูร้บัโอนผลงาน

ใหอ้าํนาจนายกรฐัมนตรอีอกคําสงั ใหห้น่วยงานของ

รฐัหรอืหน่วยงานทไีดร้บัมอบหมาย ใชป้ระโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรมทเีกดิจากทุนของรฐั ใน

กรณีฉุกเฉินหรอืภาวะวกิฤติ

ใหผู้ร้บัทนุหรอืนกัวจิยัสามารถเป็นเจา้ของ

ผลงานวจิยั ทไีดร้บัทุนสนบัสนุนจากรฐัได้

กําหนดหน่วยงาน วธิกีารสง่เสรมิ และการ

จดัสรรเงนิคา่ตอบแทนแก่นักวจิยั เพอื

สง่เสรมิการนําเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใช้

ประโยชน์ในวงกวา้ง



ผลงานวิจยัทีคาดว่าจะขอรบัการคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปัญญา

สตูรผสม หรือองคป์ระกอบ

ทีพฒันาในระดบัหอ้งปฏบิติัการ

การทดลองผลติระดบั

ขยายสว่น

การทดสอบความปลอดภยั

ในสตัวท์ดลองและการทดลองในคน

การพฒันาสตูรและกรรมวิธีการผลติ

ในระดบักงึอตุสาหกรรม

การออกแบบและผลิตเครอืงจกัร

สาํหรบัการผลติ

แหลง่ทนุ

เงินรายไดห้น่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน

แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั A
แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั B
แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั C 
และภาคเอกชน

ว่าจา้งใหเ้อกชนดาํเนินการ

นกัวิจยั ก.
และนกัศึกษา 

นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน X
นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน Y 

นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน Z และบริษัท W 

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP
สญัญาจา้ง

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP
ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

IPR

ทรพัยากรชีวภาพ

(พืช จลุินทรีย ์สตัว)์ 

Research Tools

MTA

PIC

MAT
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Complicated IP Clearance & Difficult Negotiation



ผลงานวิจยัทีคาดว่าจะขอรบัการคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปัญญา

สตูรผสม หรือองคป์ระกอบ

ทีพฒันาในระดบัหอ้งปฏบิติัการ

การทดลองผลติระดบั

ขยายสว่น

การทดสอบความปลอดภยั

ในสตัวท์ดลองและการทดลองในคน

การพฒันาสตูรและกรรมวิธีการผลติ

ในระดบักงึอตุสาหกรรม

การออกแบบและผลิตเครอืงจกัร

สาํหรบัการผลติ

แหลง่ทนุ

เงินรายไดห้น่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน

แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั A
แหลง่ทนุ

หน่วยงานใหท้นุวจิยั B
แหลง่ทนุ

หน่วยงานให้ทุนวจิัย C 
และภาคเอกชน*

ว่าจา้งใหเ้อกชนดาํเนินการ

นกัวิจยั ก.
และนกัศึกษา 

นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน X
นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน Y 

นกัวิจยั ก. และผูร้ว่มวิจยั

จากหน่วยงาน Z และบริษัท W 

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP

งบประมาณ

สญัญารบัทนุ 

ความเป็นเจา้ของใน IP
สญัญาจา้ง

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP
ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

ระเบียบ/ประกาศของ

หน่วยงานวา่ดว้ย IP และสดัส่วน

การมีส่วนรว่มในผลงาน

IPR

ทรพัยากรชีวภาพ

(พืช จลุินทรีย ์สตัว)์ 

Research Tools

MTA

PIC

MAT
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TRIUP Act

* ในกรณีของการใหทุนรวมกันระหวางหนวยงานใหทนุภาครัฐและเอกชน  สิทธิความเปนเจาของฯ

ในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากงานวิจัย ใหตกลงกันในสัญญาใหทนุ แตหนาที่อ่ืนๆ ที่ผูรับทุนและ

ผูใหทุนตองดําเนินการตาม กม. ยังคงมีอยู เชน เร่ืองการรายงานการใชประโยชน การแบงปน

รายไดใหนักวิจัย การโอนไปยังนิติบุคคลอ่ืนที่ไมใช TLO



แต่ละภาคสว่นไดป้ระโยชน์จาก TRIUP Act อยา่งไร

ภาคเอกชนไดอ้ะไร
1. เอกชนททีาํวจิยัเองไดส้ามารถขอเป็นเจา้ของผลงานวจิยัที

ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัได้

2. Startup/Spinoff company สามารถระดมทุนไดง้า่ยขนึ 
เนืองจากเป็นเจา้ของผลงาน

3. ลดขนัตอนการเจรจาเพอืใชส้ทิธงิานวจิยัและนวตักรรมกบั
เจา้ของผลงานวจิยั (เนืองจากไมม่ผีูใ้หทุ้นมาเกยีวขอ้ง)

สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยั นกัวจิยัไดอ้ะไร
1. สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยั และนกัวจิยัสามารถเป็นเจา้ของ

ผลงานวจิยัและนวตักรรมได้

2. สามารถไดร้บัผลประโยชน์ทเีกดิขนึทไีดจ้ากการใชป้ระโยชน์
ผลงานวจิยัและนวตักรรม

3. ลดขนัตอนการเจรจากบัภาคเอกชน เพมิอตัราการใชป้ระโยชน์
งานวจิยั
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ประชาชน เกษตรกร วสิาหกจิชุมชน ไดอ้ะไร

1. สามารถเขา้ถงึ appropriate technology เพอืใชใ้นการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติและบรกิาร และสรา้งรายไดเ้พมิขนึ 
(เนืองจากมงีบประมาณและกลไกทสีนบัสนุน)

ประเทศไดอ้ะไร
1. มกีารปรบัเปลยีนเขา้สู่เศรษฐกจิฐานนวตักรรม ลดความเหลอืม

ลาํ และสรา้งรายไดเ้พอืใหห้ลดุพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง 
เนืองจากนักวจิยัมแีรงจูงใจในการสรา้งนวตักรรมใหส้ง่ถงึมอื
ผูใ้ช้

2. ผูใ้ชป้ระโยชน์เขา้ถงึนวตักรรมไดง้า่ยขนึ และใชน้วตักรรมเป็น
เครอืงมอืในการขบัเคลอืนประเทศ



แต่ละภาคสว่นตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไร 

หน่วยงานทเีป็นเจา้ของผลงานวจิยั
(มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั นักวจิยั เอกชนททีาํวจิยัเอง)

1. หน่วยงานทเีป็นเจา้ของผลงานวจิยัตอ้งเขา้ใจเรอืงการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา และมกีระบวนการหนุนเสรมิ/
สง่เสรมิใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์งานวจิยั (บุคลากรททีาํหน้าทสีง่เสรมิฯ/งบประมาณ)

2. หน่วยงาน นักวจิยั ตอ้งเขา้ใจสทิธ ิและหน้าท ีและเขา้ใจกระบวนการยนืแสดงความเป็นเจา้ของ การรายงานการใช้
ประโยชน์ 

** หากผลงานวจิยัไม่ถูกใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี สทิธคิวามเป็นเจา้ของจะกลบัเป็นของหน่วยงานผูใ้หทุ้น

30

หน่วยงานทตีอ้งการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยั 
(เช่น ภาคเอกชน หน่วยงานรฐัทมีหีน้าทขียายผล หรอื
ใชป้ระโยชน์ในพนืท)ี

1. ตอ้งเขา้ใจหลกัการ กระบวนการในการตดิต่อเจรจาเพอื
ขอใชส้ทิธ ิและเขา้ใจเรอืงทรพัยส์นิทางปัญญา 

2. ตดิตามมาตรการสนบัสนุนต่าง ๆ ของภาครฐั

หน่วยงานใหทุ้น และจดัสรรงบประมาณวจิยั

1. มกีารเตรยีมความพรอ้มบุคลากรและระบบการบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิทางปัญญา และตดิตามการใชป้ระโยชน์

2. มกีระบวนการหรอืกลไกในการสง่เสรมิ/หนุนเสรมิ และ
ตดิตามใหห้น่วยงานทรีบัทุนสามารถผลกัดนัใหง้านวจิยั
เกดิการใชป้ระโยชน์เตม็ประสทิธภิาพ



การรบัทุนถงึความเป็นเจา้ของ
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ผูใหทุน

ผูรับทุน

นักวิจัย

1 Proposal

2 Proposal

3
Research grant & Contract

(คูสญัญาระหวาง ผูใหทุน กบั ผูรับทุน)

4

Research grant & Contract  

(นักวิจัยลงนามในฐานะพยานในสญัญา

ในกรณีที่นักวิจัยไมใชผูรับทุน)

5 Invention Disclosure

6 Invention Disclosure

7 Ownership Transfer Request

8 Utilization/Commercialization Plan
กรณีที่ผูรับทุนไมประสงคจะ

เปนเจาของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมหรือมิไดดําเนินการ

ภายใน ระยะเวลาที่กําหนด

ตามวรรคหนึ่ง ใหผูใหทุนแจง

ใหนักวิจัยทราบผานหวัหนา

โครงการวิจัยโดยใหหวัหนา 

โครงการวิจัยแจงตอนกัวิจัย

ตอไป

9
Ownership Transfer Request

Utilization/Commercialization Plan

หัวหนาโครงการวิจัยแจงคณะนักวิจัย9Copyright 2022 Akkharawit Kanjana-Opas



ผูใหทุน

ผูรับทุน

นักวิจัย

1 Proposal

2 Proposal

3
Research grant & Contract

(คูสญัญาระหวาง ผูใหทุน กับ ผูรับทุน)

4

Research grant & Contract  

(นักวิจัยลงนามในฐานะพยานในสญัญา

ในกรณีที่นักวิจัยไมใชผูรับทุน)

5 Invention Disclosure

6 Invention Disclosure

7 Ownership Transfer Request

8 Utilization/Commercialization Plan

ไมดาํเนินการ

ไมดําเนินการ

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูรับทุนมิไดเปดเผยผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมใดตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือกรณีที่ผูรับทุน

และนักวิจัยไมประสงคจะเปนเจาของผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมใด หรือไมดําเนินการตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกาํหนดตามมาตรา ๘ วรรคสี่ ให

ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมนั้นเปนของผูใหทนุ
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ผูใหทุน

ผูรับทุน

นักวิจัย

1 Proposal

2 Proposal

3
Research grant & Contract

(คูสญัญาระหวาง ผูใหทุน กบั ผูรับทุน)

4

Research grant & Contract  

(นักวิจัยลงนามในฐานะพยานในสญัญา

ในกรณีที่นักวิจัยไมใชผูรับทุน)

สถาบันอุดมศึกษาของรฐัตามกฎหมายวาดวยการอุดมศึกษาเปนผูใหทุนโดย

ใชเงินรายไดของตนซึ่งมใิชเงนิที่ไดรับจัดสรรจากกฎหมายวาดวย

งบประมาณรายจายหรือทุนสนับสนุนการวิจัยและนวตักรรมตาม

พระราชบัญญติันี ้ ความเปนเจาของผลงานวิจัยและนวตักรรมใหเปนไป 

ตามที่กําหนดในสญัญาใหทุน 
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ผูใหทุน

ผูรับทุน

นักวิจัย

1 Proposal

2 Proposal

3
Research grant & Contract

(คูสญัญาระหวาง ผูใหทุน กบั ผูรับทุน)

4

Research grant & Contract  

(นักวิจัยลงนามในฐานะพยานในสญัญา

ในกรณีที่นักวิจัยไมใชผูรับทุน)

5 Invention Disclosure

6 Invention Disclosure

7 Ownership Transfer Request

8 Utilization/Commercialization Plan
มาตรา ๑๒ ผูรบัทุนหรือนักวิจัยซ่ึงเปนเจาของ

ผลงานวิจัยและนวตักรรมตามมาตรา ๘  มีหนาที่

บรหิารจัดการผลงานวจิัยและนวัตกรรมและรายงาน

การใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอผูใหทุน

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด และตามแผนและกลไกการใช

ประโยชนที่ไดย่ืนไวตามมาตรา ๘

9

เจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตองนํา

ผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปใชประโยชนภายใน

ระยะเวลาสองปนับแตวันที่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมตกเปนของผูนั้น
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หนาที่และความรับผิดชอบ

สิทธิ



การใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมคอือะไร?

• การใชห้รอือนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(licensing) ในผลงานวจิยัและนวตักรรมในการผลติ
ผลติภณัฑ ์การจดัทําบรกิาร การปรบัปรงุกรรมวธิกีารผลติ การจดัโครงสรา้ง
องคก์ร การบรหิารจดัการ หรอืการดาํเนินการอนืใดในเชงิพาณิชยห์รอื
สาธารณประโยชน์ 

• การใชเ้พอืการศกึษา คน้ควา้ ทดลอง หรอืวจิยัเพอืพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รอื
ต่อยอดผลงาน 

• การจาํหน่ายจา่ยโอนผลงานวจิยัและนวตักรรมโดยมปีระโยชน์ตอบแทนทคีาํนวณ
เป็นเงนิไดด้ว้ย

37
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การเรง่รดัการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม

• เมอืเป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรมแลว้ เจา้ของมหีน้าทใีชป้ระโยชน์ภายใน ๒ ปี 
(หรอืระยะเวลาอนืตามทปีระกาศกําหนด) นบัจากวนัทเีป็นเจา้ของ 
• ถา้ไมใ่ชใ้น ๒ ปี ผูใ้หทุ้นจะแจง้เตอืนและกาํหนดใหใ้ชป้ระโยชน์ภายในเวลาทกีําหนด

• หากยงัไมใ่ชป้ระโยชน์ในระยะเวลาทกีําหนดเพมิเตมิให ้ผลงานจะตกกลบัเป็นของผูใ้หทุ้น

• ก่อนครบเวลา ๒ ปี ถา้ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ แต่อยากจะใชป้ระโยชน์ต่อไป เจา้ของผลงาน
อาจยนืคาํขอและแสดงหลกัฐานความพยายามการใชป้ระโยชน์ต่อผูใ้หทุ้น
• ผูใ้หทุ้นอาจขยายระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ใหต้ามสมควร

• ถา้ผูใ้หทุ้นไมข่ยายเวลาใหห้รอืขยายเวลาใหน้้อยเกนิไป เจา้ของผลงานอาจอุทธรณ์ต่อ กสว. ได้
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(มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)



การบรหิารจดัการผลงานวจิยัและนวตักรรม

• เจา้ของผลงานมหีน้าทบีรหิารจดัการและรายงานการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและ
นวตักรรมตามระเบยีบท ีกสว. กาํหนด (มาตรา ๑๒)

• เจา้ของผลงานมหีน้าทจีดัสรรรายไดท้ไีดร้บัใหแ้กน่กัวจิยั และในกรณีมหาวทิยาลยั 
จะตอ้งนํารายไดส้ว่นหนงึไปใชเ้พอืการพฒันางานวจิยัต่อ (มาตรา ๑๔)

• การโอนผลงานตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้หทุ้น เวน้แต่เป็นการโอนใหแ้ก่นิติ
บุคคลทไีดร้บัมอบหมายใหบ้รหิารจดัการผลงานวจิยัและนวตักรรม (มาตรา ๑๕)

• ผูใ้หทุ้นหรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายยงัสามารถใชผ้ลงานเพอืการศกึษา วจิยัและพฒันา
ต่อไปได ้(มาตรา ๑๖)
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ผลงานวจิยัและนวตักรรมทอียูก่บัหน่วยงานของรฐั

• ผูใ้หทุ้นมหีน้าทรีายงานผลงานวจิยัและนวตักรรมทตีนเป็นเจา้ของ รวมถงึการใช้
หรอืไมใ่ชป้ระโยชน์ผลงานนนั ต่อ กสว.

• หากจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ กสว. มอีาํนาจสงัใหโ้อนหรอือนุญาตใหบุ้คคล
ใดใชส้ทิธใินผลงานวจิยัและนวตักรรมภาครฐักไ็ด้

• หน่วยงานผูใ้หทุ้นทเีป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรมมหีน้าทจีดัสรรรายได้
ใหแ้ก่นกัวจิยัดว้ย
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(มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗)



การใชส้ทิธใินกรณีพเิศษ

• March-in Right (มาตรา ๒๐)

• เมอืครบ ๒ ปีจากวนัทเีป็นเจา้ของ หากยงัไมม่กีารใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม 
บุคคลอนืทถีูกเจา้ของผลงานปฏเิสธไมใ่หใ้ชป้ระโยชน์ผลงาน อาจยนืคาํขอตอ่ กสว. เพอืขอ
ใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมได ้

• หากเจา้ของผลงานหรอืผูย้นืคาํขอไมพ่อใจคาํสงั กสว. สามารถอุทธรณ์ต่อสภานโยบายได้

• การบงัคบัใชส้ทิธเิพอืประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๒๑)

• ในภาวะสงคราม การรบ ภาวะฉุกเฉิน หรอืกรณจีาํเป็นเพอืความมนัคงปลอดภยัของประเทศ 
ภยัพบิตัสิาธารณะ หรอืภยัสาธารณสุข หรอืความจําเป็นเพอืประโยชน์สาธารณะอนื 
คณะรฐัมนตรอีาจมคีาํสงัใหห้น่วยงานของรฐัใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมได้
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การใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัฯิ

• ใชก้บัหน่วยงานของรฐัทมีหีน้าท ีอาํนาจหรอืวตัถุประสงคใ์นการใหท้นุสนบัสนุนการ
วจิยัและนวตักรรม (มาตรา ๓)

• ขอ้ยกเวน้ : 
• ยกเวน้กฎหมายทงัฉบบั : Institutional research, การใหทุ้นคนต่างดา้วทไีมม่ถีนิทอียู่ในไทย, การวจิยั

ดา้นอาวุธและการทหาร (ไมร่วม dual use), การวจิยัทเีป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อประชาชนหรอืตอ้งใชเ้ป็น
พนืฐานของการวจิยั, เรอืงอนืตามทกีําหนดในพระราชกฤษฎกีา (มาตรา ๔)

• ยกเวน้เฉพาะเรอืงความเป็นเจา้ของ : การร่วมใหทุ้น, การใหท้นุของมหาวทิยาลยัของรฐัโดยใชเ้งนินอก
งบประมาณ (มาตรา ๑๐)

• เปลยีนแปลงเงอืนไขตามทสีภานโยบายกําหนด : การใหทุ้นคนต่างดา้วทมีถีนิทอียูใ่นไทย (มาตรา ๑๑)

• คดตีามพระราชบญัญตันิอียูใ่นอาํนาจศาลทรพัยส์นิทางปัญญาฯ (มาตรา ๒๒)

42



ภาพรวมสถานะกฎหมายลาํดบัรองและประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง
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/ 14 ฉบับ
ปร ะก าศ ใช้แ ล้ ว
ก ส ว . 1  ฉ บั บ

ส ภ า น โ ย บ า ย ฯ - ฉ บั บ

/ 14 ฉบับ
รอ ประ กาศ ในร าช กิจ จ า นุ เ บกษา / รอ

ปร ะก าศ ใช้  ( ป ร ะ ชุ ม เ มื อ  2 7  ตุ ล า ค ม  2 5 6 5 )

/ 14 ฉบับ
ปร ะก าศ ในร าชกิ จจ า นุ เ บกษา

ห รือป ร ะก าศ ใ ช้ แล้ ว



สามารถโหลดกฎหมายลาํดบัรอง และประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งไดท้ี

44
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สถานะกฎหมายลาํดบัรอง และประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง (1/4)
ลาํดบัที ชอืกฎหมายลาํดบัรอง ประเภทกฎหมายลาํดบัรอง สถานะ

1 ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิเรอืง 

หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการใหทุ้นของหน่วยงานของรฐัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ....

หลกัเกณฑส์ภานโยบายการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรแห่งชาติ

รอเสนอต่อสภานโยบาย

2 ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ว่าดว้ย

การใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมซงึไมส่มควรใหเ้ป็นของบุคคลใดหรอื

องคก์รใดเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2565

ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

3 ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ว่าดว้ย

การเปิดเผย ความเป็นเจา้ของ และการโอนผลงานวจิยัและนวตักรรม

พ.ศ. .2565

ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

4 ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ว่าดว้ย

การกาํหนดขอ้สญัญาทเีป็นสาระสาํคญัของสญัญาใหทุ้น พ.ศ. 2565

ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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สถานะกฎหมายลาํดบัรอง และประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง (2/4)

ลาํดบัที ชอืกฎหมายลาํดบัรอง ประเภทกฎหมายลาํดบัรอง สถานะ

5 ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ว่าดว้ย

การบรหิารจดัการ การใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม 

และการรายงาน พ.ศ. 2565

ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

6 ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ว่าดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขในการจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่นกัวจิยัและการนํารายได้

ไปใชส้าํหรบัการวจิยัและสรา้งนวตักรรม พ.ศ. 2565

ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

7 ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ  ว่าด้วยการขอใช้ประโยช น์ผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมโดย

บุคคลภายนอก พ.ศ. ....

ประกาศสภานโยบาย

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและน

วตักรรแหง่ชาติ

รอเสนอต่อสภานโยบาย

8 ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจยัและนวตักรรม

เกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์ พ.ศ. ....

ประกาศสภานโยบาย

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรแห่งชาติ

รอเสนอต่อสภานโยบาย
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สถานะกฎหมายลาํดบัรอง และประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง (3/4)

ลาํดบัที ชอืกฎหมายลาํดบัรอง ประเภทกฎหมายลาํดบัรอง สถานะ

9 ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

แห่งชาต ิว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขเกยีวกบัการรายงานผลงานวจิยัและ

นวตักรรมทผีูใ้หทุ้นเป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ....

ประกาศสภานโยบาย

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและน

วตักรรแหง่ชาติ

รอเสนอต่อสภานโยบาย

10 ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

วา่ดว้ยสทิธแิละหน้าทขีองคนต่างดา้วซงึมถีนิทอียู่ในราชอาณาจกัรไทยทจีะไดร้บั

การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ....

ประกาศสภานโยบาย

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและน

วตักรรแหง่ชาติ

รอเสนอต่อสภานโยบาย

11 ร่างแนวทางของสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แห่งชาติ เกยีวกบัการประกาศใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการใช้

ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างดา้วซงึไมม่ถีนิทอียู่

ในราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....

แนวทางของสภานโยบาย

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและน

วตักรรแหง่ชาติ

รอเสนอต่อสภานโยบาย

12 ร่างระเบยีบสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิและ

คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ว่าด้วยการยนือุทธรณ์และวธิี

พจิารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ....

ระเบยีบสภานโยบายการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แหง่ชาต ิและคณะกรรมการสง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

รอเสนอต่อสภานโยบาย
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สถานะกฎหมายลาํดบัรอง และประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง (4/4)
ลาํดบัที ชอืกฎหมายลาํดบัรอง ประเภทกฎหมายลาํดบัรอง สถานะ

13 ร่างระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมว่าด้วยการ

จ่ายค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์แก่นักวจิยัทดีําเนินการอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์

ต่อการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกียวกับเทคโนโลยีทีเหมาะสมไปใช้

ประโยชน์ พ.ศ. ....

ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กสว. เหน็ชอบแลว้ รอประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษา

14 ร่า งประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรอืง การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักวจิยัทดีาํเนินการอนัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการ

นําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 

....

ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

รอประกาศใช ้*
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หมายเหตุ * ลงนาม ภายหลงัจาก(ร่าง) ประกาศระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมวา่ดว้ยการจ่ายค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์แก่นกัวจิยัที

ดาํเนินการอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์ พ.ศ. .... ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา



กฎหมายลาํดบัรองทเีกยีวขอ้ง
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ร่างประกาศ

หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการใหท้นุของหน่วยงานของรฐัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและ
นวตักรรม พ.ศ. .... 

ฉบบัท ี1



ลกัษณะการใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมภายใตบ้งัคบักฎหมาย

ทุนสนบัสนุนการวจิยัฯ ทอียูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย

(๑) การใหท้นุของหน่วยงานของรฐัทมีวีตัถุประสงคห์รอืหน้าที
และอํานาจในการใหทุ้นสนับสนุนการวจิยัฯ หรอื การใหทุ้น
ของหน่วยงานดา้นการใหทุ้นตามทสีภานโยบายประกาศ

(๒) การใหท้นุสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม โดยใชเ้งนิจาก
(ก) งบประมาณแผ่นดนิ
(ข) กองทุนสง่เสรมิ ววน.
(ค) กองทุนหรอืทุนหมนุเวยีนอนืทมีวีตัถุประสงคใ์นการใหทุ้นสนับสนุน

การวจิยั

(๓) การใหท้นุแบบใหเ้ปล่าทงัหมด (grant) หรอืบางสว่น 
(matching Grant) การใหท้นุแบบกําหนดเงอืนไขการใชค้นื 
(recoverable Grant) หรอืการใหทุ้นเป็นเงนิใหกู้ย้มืแบบมี
กําหนดระยะเวลาชาํระคนืแก่ผูใ้หทุ้น (loans)

(๑) การใหท้นุการศกึษาซงึมเีงอืนไขใหท้ําการวจิยัหรอื

สรา้งนวตักรรมเป็นสว่นหนึงแห่งการใหทุ้น

(๒) การใหท้นุสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม 

ทมีลีกัษณะ

(ก) การจา้งทปีรกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซอืจดั

จา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั

(ข) การใหท้นุแบบอนืตามทหีน่วยงานกําหนด โดย

ความเหน็ชอบของ กสว.
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ลัก ษ ณ ะ ก า ร ใ ห้ ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จ ัย แ ล ะ น วัต ก ร ร ม ที อ ยู่ แ ล ะ ไ ม่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ บั ง คับ ก ฎ ห ม า ย

ว่าดว้ยการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม

ทุนสนบัสนุนการวจิยัฯ ทไีมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย
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ร่างระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ว่าดว้ย

การใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมซงึไมส่มควร
ใหเ้ป็นของบุคคลใดหรอืองคก์รใดเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2565 

ฉบบัท ี2



นิยามสาํคญั

“การวจิยัและนวตักรรมตามมาตรา ๔ (๔)” หมายความว่า การวจิยัและนวตักรรม

ทเีป็นประโยชน์อย่างยงิต่อมวลมนุษยชาตหิรอืประชาชนชาวไทยโดยรวมหรอืจะต้องใชเ้ป็น

พนืฐานสาํคญัของการวจิยัอนื ซงึไม่สมควรใหผ้ลงานวจิยัและนวตักรรมเป็นของบุคคลใดหรอื

องค์กรใดเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบญัญัติส่งเสรมิการใช้ประโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
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สาระสาํคญั หมวดท ี๑ บททวัไป

• ใหผู้ใ้หทุ้นจดัทําสญัญาใหทุ้น โดยกําหนดใหผู้ใ้หทุ้นหรอืหน่วยงานอนืของรฐั ท ีกสว. กําหนดโดยความ

เหน็ชอบของผูใ้หท้นุเป็นเจา้ของผลงานตามมาตรา ๔ (๔)

• หา้มมใิหห้น่วยงานของรฐัซงึเป็นเจา้ของผลงานตามมาตรา ๔ (๔) โอนสทิธใินผลงานนนัใหแ้ก่บุคคลอนื 

เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก กสว.

• ผลงานใดทอีาจกระทบต่อความมนัคงของประเทศหรอืความปลอดภยัของสาธารณะ ใหห้น่วยงานของรฐั

ซงึเป็นเจา้ของผลงานนนั ดาํเนินการตามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิหรอืระเบยีบ

ว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ แลว้แต่กรณี
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สาระสาํคญั หมวดท ี๒ การดําเนินการเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปัญญา

• ก่อนเปิดเผยขอ้มลูเพอืใหไ้ดม้าซงึสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธอินืใดเกยีวกบัผลงาน หน่วยงาน

ของรฐัซงึเป็นเจา้ของผลงาน อาจเกบ็รกัษาผลงานนนั ตลอดจนขอ้มลูหรอืเอกสารทเีกยีวกบัผลงานนนัไว้

เป็นความลบัได้

• กรณีทผีลงานใดจําเป็นต้องขอรบัสทิธ ิขอจดทะเบยีน หรอืดําเนินการอนืตามกฎหมาย เพอืใหไ้ดม้าซงึ

สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธอินืใดเกยีวกบัผลงานนนั ใหห้น่วยงานของรฐัซงึเป็นเจา้ของผลงาน

ยนืคาํขอรบัสทิธ ิหรอืคาํขอจดทะเบยีน ภายในระยะเวลาทกีําหนดตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง

• หน่วยงานของรัฐซึงเป็นเจ้าของมีหน้าทีปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธอิืนใดของตน 

ทเีกยีวกบัผลงานตนเป็นเจา้ของ รวมถงึการฟ้องคดหีรอืเขา้ร่วมกระบวนพจิารณาทเีกยีวขอ้ง ทงันี อาจ

มอบหมายใหบุ้คคลอนืดาํเนินการแทนตน เพอืปกป้องสทิธใินผลงานทตีนเป็นเจา้ของได้
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สาระสาํคญั หมวดท ี๓ การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ

• หน่วยงานของรฐัซงึเป็นเจา้ของผลงานต้องเผยแพร่รายชอืและรายละเอยีดของผลงานทตีนเป็นเจา้ของ วธิกีาร

ตดิต่อขออนุญาตใชส้ทิธิ และรายชอืผูซ้งึไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิลว้

• การอนุญาตใหบุ้คคลอนืใชส้ทิธใินผลงาน ใหห้น่วยงานของรฐัซงึเป็นเจา้ของดาํเนินการตามหลกัการดงัต่อไปนี

(๑) ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการนําผลงานไปใชเ้พอืประโยชน์สาธารณะก่อนการนําไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์

(๒) ต้องคํานึงถงึความแพร่หลายของผลผลติหรอืสงิทไีดจ้ากผลงานในหมู่ประชาชน และประโยชน์สาธารณะ

อนื ในการกําหนดเงอืนไขและค่าตอบแทนการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ

(๓) ตอ้งสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์จากในราคาทเีหมาะสมเป็นธรรม

(๔) ตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชโ้ดยเรว็ ดว้ยวธิกีารทโีปร่งใสและไม่เลอืกปฏบิตัิ

• การอนุญาตให้ใช้สทิธใินผลงานอาจเรยีกเก็บค่าตอบแทนได้ แต่ต้องไม่ให้ความสําคญักบัค่าตอบแทนมากกว่า

โอกาสทปีระชาชนจะไดร้บัประโยชน์ผลงานนนัในราคาทเีหมาะสมเป็นธรรม

• ใหห้น่วยงานของรฐัซงึเป็นเจา้ของผลงาน รายงานผลการนําผลงานไปใชป้ระโยชน์ต่อ กสว. อย่างน้อยทกุหา้ปี
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การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิบบ Non-exclusive license

• หา้มกําหนดขอ้จํากดัหรอืเงอืนไขอนืใด ทเีป็นการเลอืก

ปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิหรอื

เป็นการตดัโอกาสผูป้ระสงคจ์ะขอใชส้ทิธใินผลงานนนั

• อนุญาตให้ใชส้ทิธโิดยให้ทําเป็นสญัญา มกีําหนดไม่เกนิ

หา้ปี (หรอืระยะเวลาอนืตามท ีกสว. กาํหนด)

57



การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิบบ Exclusive license

• หา้มอนุญาตใหบุ้คคลใดใชส้ทิธใินผลงานแต่เพยีงผูเ้ดยีว ยกเเวน้แต่

o ไดป้ระกาศแผนและรายละเอยีดทจีะอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว 

และรบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้คดัคา้นจากบุคคลทเีกยีวขอ้งเป็นเวลา

ไม่น้อยกวา่สบิหา้วนั

o ไม่ก่อใหเ้กดิการจํากดัการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้งเกนิสมควร 

และต้องไม่เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อการรบัหรือการถ่ายทอด

เทคโนโลย ีหรอืการพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตรข์องประเทศ

• อ นุญาต ให้ ใ ช้ สิท ธิแ ต่ เพีย งผู้ เ ดีย ว  ใ น ร ะย ะ เ วลา เท่ าทีจํ า เ ป็ น 

และต้องไม่กระทบถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานเพือประโยชน์

สาธารณะ  หรอืสทิธขิองบุคคลอนืทไีดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิปก่อนแลว้
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59

ร่างระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ว่าดว้ย

การกําหนดขอ้สญัญาทเีป็นสาระสาํคญัของสญัญาใหทุ้น 
พ.ศ. 2565 

ฉบบัท ี3



สาระสาํคญัของสญัญาใหท้นุ
• ผูใ้หทุ้นและผูร้บัทุนตอ้งจดัทาํสญัญาใหทุ้นโดยมขีอ้สญัญาทเีป็นสาระสาํคญั ดงัต่อไปนี

(๑) ผลงาน ตลอดจนสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธอินืใดในผลงานทเีกดิขนึจากสญัญาใหทุ้น ใหต้กเป็นของผูร้บัทุน 

เมอืผู้รบัทุนได้เปิดเผยผลงาน และแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน พร้อมทงัเสนอแผนและกลไกการใช้

ประโยชน์ผลงานต่อผูใ้หท้นุ ฯ

(๒) ผู้ร ับทุนมีหน้าทีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน

หลกัเกณฑต์่าง ๆ ทกีําหนดขนึโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายดงักล่าวฯ

(๓) ในกรณีทีผลงานใดตกเป็นของผู้ให้ทุนตามสญัญาให้ทุนหรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรม หากผูใ้หทุ้นเหน็สมควรขอรบัความคุม้ครองผลงานนันตามกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา

หรอืกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง ผู้รบัทุนต้องส่งมอบขอ้มูล เอกสารหรือวตัถุอนืใดทเีกยีวขอ้งหรอืจําเป็นต่อการขอรบั

ความคุม้ครองผลงานนนัใหแ้ก่ผูใ้หทุ้นฯ 

(๔) ในกรณีทผีลงานตกเป็นของผูร้บัทุน ผูใ้หทุ้นหรอืผูซ้งึผูใ้หทุ้นมอบหมายมสีทิธใิช้ผลงานนัน เพอืการศกึษาค้นคว้า 

ทดลอง วจิยั หรอืพฒันา ตามหลกัเกณฑท์กีําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและ

นวตักรรม และผูร้บัทนุจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืตามสมควรฯ

• หา้มมใิหผู้ใ้หทุ้นและผู้รบัทุนจดัทําสญัญาให้ทุนโดยมขีอ้สญัญาทมีเีงอืนไขใหผู้้รบัทุนหรอืนักวจิยัซงึเป็นเจ้าของผลงาน

แบ่งปันรายไดห้รอืประโยชน์อนืใดทเีกดิจากการใชป้ระโยชน์ผลงานใหแ้ก่ผูใ้หทุ้น
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ร่างระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ว่าดว้ย

การเปิดเผย ความเป็นเจา้ของ และการโอนผลงานวจิยั
และนวตักรรม พ.ศ. 2565 

ฉบบัท ี4



การเปิดเผยผลงานวจิยัและนวตักรรม

62

เมอืมกีารสรา้ง/
คน้พบงานวจิยั
เมอืมกีารสรา้ง/
คน้พบงานวจิยั

หวัหน้าโครงการหวัหน้าโครงการ

รายงาน
ขอ้คน้พบใหม่

รายงาน
ขอ้คน้พบใหม่

ผูร้บัทุนผูร้บัทุน

รายงานการเปิดเผยิ
ผลงานวจิยัและนวตักรรม

รายงานการเปิดเผยิ
ผลงานวจิยัและนวตักรรมผูใ้หทุ้นผูใ้หทุ้น

หมายเหตุ

ผูร้บัทุนสามารถแจง้ความประสงคเ์ป็นเจา้ของผลงานวจิยั

และนวตักรรม และเสนอแผนและกลไกการใชป้ระโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรมมาพรอ้มกบัรายงานขอ้คน้พบ

ใหม่

แจง้กาํหนดเวลาการยนืความ
ประสงคเ์ป็นเจา้ของผลงาน 

แจง้กาํหนดเวลาการยนืความ
ประสงคเ์ป็นเจา้ของผลงาน 



การขอเป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรม

63

หมายเหตุ

ผูร้บัทุนสามารถแจง้ความประสงคเ์ป็น

เจา้ของ และเสนอแผนและกลไกการใช้

ประโยชน์มาพรอ้มกบัรายงานขอ้คน้พบใหม่

เมอืมกีารเปิดเผยผลงานวจิยั
และนวตักรรมต่อผูใ้หท้นุ

เมอืมกีารเปิดเผยผลงานวจิยั
และนวตักรรมต่อผูใ้หท้นุ

ผูร้บัทนุ

ประสงคเ์ป็นเจา้ของ

ยนืความประสงคเ์ป็นเจา้ของ พรอ้ม
แผนและกลไกการใชป้ระโยชน์

ยนืความประสงคเ์ป็นเจา้ของ พรอ้ม
แผนและกลไกการใชป้ระโยชน์

ผูใ้หทุ้นผูใ้หทุ้น
ออกคาํรบัรองความเป็นเจา้ของ

ผลงานวจิยัและนวตักรรม
ออกคาํรบัรองความเป็นเจา้ของ

ผลงานวจิยัและนวตักรรม

แจง้นกัวจิยั
ทปีระสงคเ์ป็นเจา้ของ

แจง้นกัวจิยั
ทปีระสงคเ์ป็นเจา้ของ

ผูร้บัทุนผูร้บัทุน นักวจิยันักวจิยั

ไมใ่ช่

ใช่

หมายเหตุ

ในกรณีทมีผีูร้บัทุนหลายรายหรอืนกัวจิยัหลายคนแจง้ความประสงคเ์ป็น

เจา้ของ 

• ใหท้ําความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

วา่จะใหบุ้คคลใดมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวหรอื

ใหม้สีทิธริ่วมกนัในสดัสว่นทตีกลงกนั

• หากไมส่ามารถตกลงกนัได ้

ใหบุ้คคลทุกคนมสีทิธใินผลงาน

ร่วมกนัตามสดัสว่นทเีท่ากนั



การโอนผลงานวจิยัและนวตักรรม

• ผูร้บัทุนหรอืนักวจิยัทเีป็นเจ้าของผลงาน อาจโอนผลงานดงักล่าวให้แก่บุคคลอนืไดต้ามทผีูใ้ห้ทุนยนิยอม หาก

การโอนดงักล่าวเป็นการส่งเสรมิใหม้กีารใชป้ระโยชน์ผลงาน หรอืเป็นการเพมิความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ และการใชป้ระโยชน์ผลงานดงักล่าวเป็นการดําเนินการภายในประเทศหรอืก่อใหเ้กดิกระบวนการผลติ

ขนึภายในประเทศ แต่จะโอนใหแ้ก่ผูร้บัโอนซงึเป็นคนต่างดา้วไม่ได ้เวน้แต่ กสว. ใหค้วามเหน็ชอบ

• ผูร้บัโอนมหีน้าทแีละอํานาจเช่นเดยีวกบัเจ้าของผลงาน และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และสญัญาที

เกยีวขอ้ง

• เจ้าของผลงานอาจโอนผลงาน และมอบหมายใหน้ิตบิุคคลซงึมลีกัษณะดงัต่อไปนี บรหิารจดัการผลงานแทนได้

โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูใ้หท้นุ

(๑) สมาคม มลูนิธ ิหรอืนิตบุิคคลซงึไดร้บัมอบหมายจากเจา้ของผลงานและไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้ห้

ทุน ใหบ้รหิารจดัการผลงานแทนเจา้ของผลงาน

(๒)สมาคม มูลนิธ ิหรอืนิตบุิคคลทมีวีตัถุประสงค์เกยีวกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืการนํา

ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ และจดัตงั ควบรวม หรอืแยกกจิการโดยเจา้ของผลงานวจิยัและ

นวตักรรม หรอืมเีจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรมเป็นผูถ้อืหุน้เสยีงขา้งมาก
64



65

ร่างระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ว่าดว้ย

การบรหิารจดัการ การใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม 
และการรายงาน พ.ศ. 2565

ฉบบัท ี5



การบรหิารจดัการและการรายงานการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม

• เจ้าของผลงานมีหน้าทีบริหารจัดการผลงานวิจ ัยและนวัตกรรม เพือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ

สาธารณประโยชน์ ตามแผนและกลไกการใชป้ระโยชน์ทไีดย้นืไวต่้อผูใ้หท้นุ

• ในกรณีทผีู้ใหทุ้นเหน็ว่าผลงานวจิยัและนวตักรรมใดมลีกัษณะพเิศษ ผูใ้ห้ทุนอาจกําหนดวธิกีารบรหิารจดัการ

ผลงานดงักล่าวเพมิเตมิไดแ้ต่จะกําหนดวธิกีารบรหิารจดัการทเีป็นภาระเกนิความจาํเป็นไม่ได้

• ในกรณีทเีจ้าของผลงานเห็นว่าวธิกีารบรหิารจดัการผลงานวจิยัและนวตักรรมทผีู้ให้ทุนกําหนดเป็นภาระเกิน

ความจําเป็น เจ้าของผลงานอาจขอให้ผูใ้ห้ทุนพจิารณาทบทวนวธิีการบรหิารจดัการผลงานดงักล่าว หรอือาจ

อุทธรณ์คาํสงัไปยงั สกสว. ได้

• ในกรณีทมีเีหตุผลและความจาํเป็น เจา้ของผลงานอาจยนืคําขอแกไ้ขเปลยีนแปลงแผนและกลไกการใชป้ระโยชน์

ดงักล่าวต่อผูใ้หท้นุได ้โดยแสดงเหตุททีาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตามแผนและกลไกการใชป้ระโยชน์ทไีดย้นืไว้

• ในกรณีทมีบุีคคลขออนุญาตใชส้ทิธหิลายราย ใหเ้จา้ของผลงานทาํสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธกิบับุคคลทมีศีกัยภาพ

ในการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม และมฐีานการผลิตหรอืมกีารดําเนินธุรกจิในประเทศไทยอยู่ใน

ขณะทขีออนุญาตใชส้ทิธเิป็นลาํดบัแรก
66



การใชป้ระโยชน์และความพยายามในการใชป้ระโยชน์
ผลงานของเจา้ของผลงาน และการตดิตามการใชป้ระโยชน์ของผูใ้หทุ้น 

• ผูใ้หทุ้นมหีน้าทตีดิตามใหเ้จา้ของผลงานปฏบิตัติามระเบยีบหรอืแผนและกลไกการใชป้ระโยชน์

• กรณีทเีจา้ของผลงานไม่นําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ภายในกําหนดเวลา ใหผู้ใ้หท้นุมี

หนงัสอืแจง้เตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่จะไดม้กีารขอขยายระยะเวลาการใชป้ระโยชน์
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การขอขยายเวลาใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม
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ผูเ้ป็นเจา้ของ

ผลงาน

ผูเ้ป็นเจา้ของ

ผลงาน

ยนืคาํขอขยายเวลาการใชป้ระโยชน์ฯ 
และแสดงหลกัฐาน

ความพยายามในการใชป้ระโยชน์

ยนืคาํขอขยายเวลาการใชป้ระโยชน์ฯ 
และแสดงหลกัฐาน

ความพยายามในการใชป้ระโยชน์

ผูใ้หทุ้นผูใ้หทุ้น

ไมข่ยายเวลาไมข่ยายเวลา

เมอืครบกําหนดเวลาเมอืครบกําหนดเวลา

ความเป็นเจา้ของผลงานวจิยัและ
นวตักรรมเป็นของผูใ้หท้นุ

ความเป็นเจา้ของผลงานวจิยัและ
นวตักรรมเป็นของผูใ้หท้นุ

ขยายเวลาขยายเวลา

ผูร้บัทุนดาํเนินการตามแผน
การใชป้ระโยชน์ฯ ทปีรบัปรงุใหม่

ผูร้บัทุนดาํเนินการตามแผน
การใชป้ระโยชน์ฯ ทปีรบัปรงุใหม่

หากไมเ่หน็ดว้ย ผูร้บัทนุ
มสีทิธอุิทธรณ์ต่อ กสว.
หากไมเ่หน็ดว้ย ผูร้บัทนุ
มสีทิธอุิทธรณ์ต่อ กสว.



ความพยายามในการใชป้ระโยชน์ เชน่

(ก) การดาํเนินการตามแผนและกลไกการใชป้ระโยชน์และมผีลการดําเนินการไดต้ามแผนหรอืไมน้่อยกวา่รอ้ยละหา้สบิของแผนดงักลา่ว

(ข) การระดมความคดิเหน็เพอืวางยุทธศาสตร ์ไม่วา่จะเป็นการใชป้ระโยชน์ทางธุรกจิ หรอืทางสาธารณประโยชน์

(ค) กําหนดยทุธศาสตรก์ารใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม

(ง) การสอบทานสถานะทางธุรกจิทเีกยีวขอ้งกบัการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ (Due diligence) 

(จ) การทําวจิยัตลาด (market survey)

(ฉ) การพฒันาต่อยอดระดบัความพรอ้มของเทคโนโลย ี(Technology Readiness Level) ใหอ้ยู่ในระดบัทสีงูขนึตามสมควร

(ช) การออกแบบรปูลกัษณะภายนอกและบรรจุภณัฑ์

(ซ) การแสวงหาบุคคลทมีคีวามสามารถเป็นผูร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ

(ฌ) การวางแผนการลงทุนเกยีวกบัผลงานวจิยัและนวตักรรม

(ญ) การเขา้ร่วมงานแสดงผลงานสงิประดษิฐ ์การประกวด หรอืการจบัคูธุ่รกจิ

(ฎ) การใชผ้ลงานวจิยัและนวตักรรมเพอืเป็นสว่นหนึงของการพฒันาผลงานวจิยัและนวตักรรมอนืทมีคีวามเชอืมโยงหรอืเกยีวขอ้งกนั
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70

ร่างระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ว่าดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขในการจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่นกัวจิยั
และการนํารายไดไ้ปใชส้าํหรบัการวจิยัและสรา้งนวตักรรม 
พ.ศ. 2565

ฉบบัท ี6



สาระสาํคญั
• ผูร้บัทุนซงึเป็นหน่วยงานของรฐัหรอืเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัตอ้งจดัใหม้รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

หรือหลกัเกณฑ์เกยีวกบัการจดัสรรรายได้ให้แก่นักวิจยัในกรณีทมีีรายได้จากการนําผลงานวจิยัและ

นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ และใหผู้ร้บัทุนจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่นกัวจิยัตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอื

หลกัเกณฑน์นั

(๑)รายได้ทนํีามาจดัสรรและหลกัเกณฑ์ในการหกัค่าใชจ้่าย ซงึอาจรวมถงึการหกัค่าให้กบัหน่วยงาน

ภายในของผูร้บัทุนทเีกยีวขอ้งกบัการวจิยัและสรา้งนวตักรรมนนั

(๒)จาํนวนหรอืสดัสว่นของการจดัสรรรายไดร้ะหว่างผูร้บัทนุกบันกัวจิยั

(๓)รอบระยะเวลาในการจดัสรรรายได้สทิธแิละเงอืนไขในการไดร้บัการจดัสรรรายได้ของนักวจิยัทพีน้

จากการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูร้บัทนุ

• ในกรณีทผีูร้บัทุนมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืหลกัเกณฑเ์กยีวกบัการจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่นักวจิยัซงึ

มสีาระสําคญัตามวรรคสองครบถ้วนใช้บงัคบัอยู่แล้ว ให้ใช้บงัคบั ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวต่อไปได้
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สาระสาํคญั

• ก่อนทาํสญัญารบัทุนสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมกบัผูใ้หทุ้น ใหผู้ร้บัทุนซงึเป็นหน่วยงานภาคเอกชน

หรือภาคประชาสงัคมต้องจดัให้มสีญัญาหรอืข้อตกลงระหว่างผู้รบัทุนกบันักวิจยัเกยีวกบัการจดัสรร

รายไดใ้นกรณีทมีรีายไดจ้ากการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์และใหผู้ร้บัทุนเสนอสญัญา

หรอืขอ้ตกลงดงักล่าวใหผู้ใ้หทุ้นเพอืประกอบการทาํสญัญาใหทุ้น และเมอืมรีายไดจ้ากการนําผลงานวจิยั

และนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์แลว้ ใหผู้ร้บัทนุจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่นกัวจิยัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนนั และ

อย่างน้อยตอ้งระบุหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข ดงัต่อไปนี

(๑)รายไดท้นํีามาจดัสรรและหลกัเกณฑใ์นการหกัคา่ใชจ้่าย

(๒)จาํนวนหรอืสดัสว่นของการจดัสรรรายไดร้ะหว่างผูร้บัทนุกบันกัวจิยั

(๓)รอบระยะเวลาในการจดัสรรรายได้

(๔)สทิธแิละเงอืนไขในการไดร้บัการจดัสรรรายไดข้องนกัวจิยัทพีน้จากการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูร้บัทุน
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ร่างระเบยีบสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ
ว่าดว้ย

การขอใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมโดยบุคคลภายนอก 
พ.ศ. ....

ฉบบัท ี7



การขอใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมโดยบุคคลภายนอก
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ผูป้ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ผูป้ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์

ยนืคาํขออนุญาตใชป้ระโยชน์
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ยนืคาํขออนุญาตใชป้ระโยชน์
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

สกสว.สกสว.

สง่สาํเนาคาํขออนุญาตใช้
ประโยชน์ และสาํเนา

เอกสารหลกัฐาน

สง่สาํเนาคาํขออนุญาตใช้
ประโยชน์ และสาํเนา

เอกสารหลกัฐาน

ประสงคย์นื

คาํโตแ้ยง้

ยนืคาํโตแ้ยง้
(ภายในสามสบิวนั)

ยนืคาํโตแ้ยง้
(ภายในสามสบิวนั)

เจา้ของผลงานเจา้ของผลงาน

สกสว.สกสว.

ไมใ่ช่

ใช่
กสว.กสว.

สอบสวนคาํขอ และ
จดัทาํสาํนวนบนัทกึ

ขอ้เทจ็จรงิและความเหน็

สอบสวนคาํขอ และ
จดัทาํสาํนวนบนัทกึ

ขอ้เทจ็จรงิและความเหน็

พจิารณาคาํขออนุญาตใชป้ระโยชน์ 
และแจง้คาํสงัใหผู้ย้นืคาํขอ
และเจา้ของผลงานทราบ

พจิารณาคาํขออนุญาตใชป้ระโยชน์ 
และแจง้คาํสงัใหผู้ย้นืคาํขอ
และเจา้ของผลงานทราบ

หมายเหต ุคูก่รณีอาจอุทธรณ์ต่อสภานโยบายได้

ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทไีดร้บัแจง้คาํสงั

ดงักลา่ว
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ร่างระเบยีบสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ
ว่าดว้ย

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขเกยีวกบัการรายงานผลงานวจิยั
และนวตักรรมทผีูใ้หท้นุเป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรม 
พ.ศ. .... 

ฉบบัท ี11



การรายงานผลงานวจิยัและนวตักรรมทผีูใ้หทุ้นเป็นเจา้ของ

ผูใ้หท้นุซงึเป็นเจา้ของรายงานขอ้มลูเกยีวกบัผลงานวจิยั

และนวตักรรมต่อ กสว. อยา่งน้อยปีละครงั

องคป์ระของรายงาน

1) ชอืและรายละเอยีดของผลงานวจิยัและนวตักรรม

2) ชอืหน่วยงานของรฐัผูใ้หทุ้นซงึเป็นเจา้ของ

3) ชอืผูม้สีทิธใิชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม

4) รายละเอยีดเกยีวกบัสทิธใินการใชป้ระโยชน์
ผลงานวจิยัและนวตักรรม

5) ขอ้มลูเกยีวกบัการบรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์
ผลงานวจิยัและนวตักรรม  ทงัน ีหากไมม่กีาร
ใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม ใหร้ะบุถงึ
เหตุผลรวมทงัปัญหาหรอือุปสรรคททีาํใหไ้ม่มกีารใช้
ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมดงักล่าว

6) รายไดห้รอืประโยชน์ตอบแทนอนืทไีดร้บัจากการใช้
ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม
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ร่างระเบยีบสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ
ว่าดว้ย

ว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทขีองคนต่างดา้วซงึมถีนิทอียูใ่น
ราชอาณาจกัรไทยทจีะไดร้บัการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์
ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ....

ฉบบัท ี12



คนต่างดา้วซงึจะไดร้บัการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม

คนต่างด้าวซงึจะไดร้บัการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์

จะต้องมีถนิทอียู่ในราชอาณาจกัรไทย และมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหนงึดงัต่อไปนี

1) เป็นผูร้่วมกบัหน่วยงานของรฐัในการใหท้นุ

สนบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

2) เป็นผูร้บัทุนหรอืเป็นนกัวจิยัในโครงการทไีดร้บัทนุ

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม

ให้คนต่างด้าวและหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการ

วจิยัและนวตักรรม มสีทิธแิละหน้าทรี่วมกนัและใหค้วาม

เป็นเจ้าของผลงานหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรมเป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญา

ร่วมใหท้นุ 78



การทาํสญัญาใหทุ้นแกผู่ร้บัทุนซงึเป็นคนต่างดา้ว
หรอืมนีกัวจิยัในโครงการเป็นคนต่างดา้ว

ข้อกําหนดในสญัญาให้ทุนเรืองการให้ใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวตักรรม

• ผูร้บัทุนหรอืนักวจิยัซงึเป็นคนต่างด้าวมสีทิธใิชป้ระโยชน์

ผลงานดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีวได้ แต่การใชป้ระโยชน์นัน

จะต้องมีฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรม หรือสร้าง

ความรู ้หรอืการจา้งงานหลกัในประเทศไทย 

• กรณีพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษทําให้ไม่อาจใช้

ประโยชน์ในประเทศไทยไดห้รอืไม่มคีวามสามารถในการ

ผลิตภายในประเทศ ผู้ให้ทุนอาจพจิารณาอนุญาตให้คน

ต่างด้าวมสีทิธิใช้ประโยชน์ผลงานนันแต่เพยีงผู้เดียวใน

ต่างประเทศกไ็ด้

ในกรณีทีสญัญาให้ทุนไม่ได้กาํหนด
เรืองการให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัและนวัตกรรม

• ผู้รบัทุนซึงเป็นคนต่างด้าวอาจขออนุญาตใช้ประโยชน์

ผลงานวิจยัและนวตักรรม แต่ไม่สามารถขอเป็นเจ้าของ

ผลงานดงักล่าวได้
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การเปลยีนสถานภาพคนตา่งดา้ว
กรณีทผีูร้บัทุนซงึเป็นคนต่างดา้วพน้จากความเป็นคนต่างดา้ว
ภายหลงัจากทผีลงานวจิยัและนวตักรรมตกเป็นของผูใ้หทุ้น

• ผูร้บัทุนหรอืนักวจิยัดงักล่าวจะขอเป็นเจ้าของผลงานวจิยัและ
นวตักรรมก็ได้ โดยให้ยนืคําขอพร้อมทงัเสนอแผนและกลไก
การใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมต่อผู้ให้ทุนภายใน
หนึงปีนับจากวนัทพีน้จากความเป็นคนต่างดา้ว

• การโอนผลงานวจิยัและนวตักรรมใหผู้ร้บัทุน ต้องไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อบุคคลอืนซึงใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวตักรรมอยูใ่นขณะนนั

กรณีทเีจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรม เปลยีนสถานะเป็นคนต่าง
ดา้วหลงัจากทผีลงานวจิยัและนวตักรรมตกเป็นของผูน้นั

• เจา้ของผลงานต้องโอนผลงานวจิยัและนวตักรรมคนืใหแ้ก่ผูใ้ห้
ทุนภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทเีปลยีนสถานะ

• ใหผู้ใ้หทุ้นมหีนังสอืแจง้ใหผู้ม้หีน้าทแีละอํานาจจดทะเบยีนสทิธิ
ตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งเพอืแกไ้ขเปลยีนแปลงทางทะเบยีน

• ก่อนการโอนผลงานวจิยัและนวตักรรมแก่ผูใ้หทุ้น หากเจา้ของ
ผลงานไดนํ้าผลงานวจิยัและนวตักรรมดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์
แลว้ ใหเ้จา้ของผลงานยงัคงมสีทิธใิชผ้ลงานวจิยัและนวตักรรม
ต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสยีค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้ทุนจนกว่าจะ
เลกิใชป้ระโยชน์ แต่จะโอนสทิธนิันใหแ้ก่บุคคลอนืหรอือนุญาต
ใหบุ้คคลอนืใชส้ทิธดิงักล่าวมไิด้

• ในกรณีทเีจ้าของผลงานได้เปลยีนสถานะเป็นคนต่างด้าว ให้
แจง้การเปลยีนสถานะดงักล่าวให้ผูใ้ห้ทุนทราบภายในสสีบิห้า
วนั นับแต่วนัทเีปลยีนสถานะเป็นคนต่างดา้ว
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ร่างระเบยีบ

การยนือุทธรณ์และวธิพีจิารณาในการวนิิจฉยัคาํอุทธรณ์ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและ
นวตักรรม พ.ศ. ....

ฉบบัท ี13



ผูอุ้ทธรณ์
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ผูอุ้ทธรณ์

“ผูอุ้ทธรณ์” ใหห้มายความรวมถงึบุคคลผูบ้รรลุนิตภิาวะ

ซงึไดร้บัมอบหมายใหอุ้ทธรณ์แทนผูม้สีทิธอุิทธรณ์

ผูม้สีทิธอุิทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที

ไดร้บัคาํสงัหรอืหนังสอืแจง้ กรณีอนัเป็นเหตุแหง่การอุทธรณ์

ในกรณีทผีูม้สีทิธอุิทธรณ์ถงึแก่ความตายก่อนใชส้ทิธอิุทธรณ์ 

ทายาทของผูม้สีทิธอุิทธรณ์มสีทิธอุิทธรณ์แทนได้



ผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัอุทธรณ์

ผูอ้าํนวยการ สกสว. กสว.
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สภานโยบายฯ

• สาํหรบัการอุทธรณ์คําสงัทาง
ปกครองทอีอกโดยพนักงาน สกสว.

• สําหรบัการอุทธรณ์เกยีวกบัการขอ
ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม
มาตรา ๑๓ หรือคําสังทางปกครอง
ทอีอกโดยผูอ้ํานวยการ สกสว.

• สภานโยบาย สาํหรบัการอุทธรณ์เกยีวกบั
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั
และนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอกตาม
มาตรา ๒๐

ในกรณีอุทธรณ์ต่อผูอ้าํนวยการสาํนักงานและคณะกรรมการ ใหย้นืคาํอุทธรณ์ต่อสาํนักงาน 

และในกรณีอุทธรณ์ต่อสภานโยบาย ใหย้นืต่อสาํนกังานสภานโยบาย

วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั
นับแต่วนัทไีดร้บัคาํอุทธรณ์

วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั
นับแต่วนัทไีดร้บัคาํอุทธรณ์

วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั
นับแต่วนัทไีดร้บัคาํอุทธรณ์



ขนัตอนการอุทธรณ์
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คาํอุทธรณ์

สมบรูณ์

ผูอุ้ทธรณ์ผูอุ้ทธรณ์

ไมใ่ช่

ใช่

แจง้ผูอุ้ทธรณ์แกไ้ข
คาํอุทธรณ์ใหส้มบรูณ์ภายใน

สบิหา้วนั

แจง้ผูอุ้ทธรณ์แกไ้ข
คาํอุทธรณ์ใหส้มบรูณ์ภายใน

สบิหา้วนั

ยนืคาํอุทธรณ์
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ยนืคาํอุทธรณ์
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

สอวช. หรอื 

สกสว.

สอวช. หรอื 

สกสว.
ออกใบรบัคาํอุทธรณ์
และตรวจคาํอุทธรณ์
ออกใบรบัคาํอุทธรณ์
และตรวจคาํอุทธรณ์

ทาํความเหน็เบอืงตน้
ส่งพรอ้มคาํอุทธรณ์

ทาํความเหน็เบอืงตน้
ส่งพรอ้มคาํอุทธรณ์

ผูม้อีํานาจวนิิจฉยั

อุทธรณ์

ผูม้อีํานาจวนิิจฉยั

อุทธรณ์
วนิิจฉยัอุทธรณ์ และ

แจง้คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์
วนิิจฉยัอุทธรณ์ และ

แจง้คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์

ผูอุ้ทธรณ์ แกไ้ขคาํอุทธรณ์
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ร่างแนวทางของสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ

เกยีวกบัการประกาศใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการใช้
ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างดา้ว
ซงึไมม่ถีนิทอียูใ่นราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....

ฉบบัท ี14



แนวทางในการประกาศกาํหนดใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิ ี
แก่คนต่างดา้วทไีมม่ถีนิทอียูใ่นราชอาณาจกัร 

86

1
กรณีคนต่างดา้วร่วมกบัหน่วยงานของรฐัในการใหทุ้นสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม และสภานโยบายฯเหน็ว่า

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศหรือก่อให้เกิด

ประโยชน์สําคญัต่อประเทศอย่างมนีัยสําคญั และคนต่างด้าวดงักล่าวได้จดัให้มตีวัแทนหรอืบุคคลซงึสามารถ

ตดิต่อไดใ้นราชอาณาจกัร และใหค้วามยนิยอมใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายไทยในกรณีทเีกดิขอ้พพิาท

2
กรณีคนต่างด้าวเป็นผู้ร ับทุนหรือเป็นนักวิจัยในโครงการทีได้ร ับทุนสนับสนุนการวิจ ัยและนวัตกรรมจาก

หน่วยงานของรฐั และสภานโยบายฯ เหน็ว่าผลงานวจิยัและนวตักรรมดงักล่าวจะเป็นการเพมิความสามารถใน

การแขง่ขนัของประเทศหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์สาํคญัต่อประเทศอยา่งมนีัยสาํคญั และคนต่างดา้วดงักล่าวไดจ้ดั

ใหม้ตีวัแทนหรอืบุคคลซงึสามารถตดิต่อไดใ้นราชอาณาจกัรและใหค้วามยนิยอมใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายไทยในกรณี

ทเีกดิขอ้พพิาท

หากหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมประสงคจ์ะใหส้ภานโยบายประกาศกําหนดใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันีิบงัคบั

แก่คนต่างด้าว ซึงมีลกัษณะตาม 1 หรือ 2 ให้หน่วยงานดงักล่าวเสนอเรอืงต่อ กสว. เพอืให้ความเห็นและนําเสนอสภา

นโยบายฯ เป็นกรณี ๆ ไป



การดาํเนินงานเพอืรองรบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฯิ

ออกกฎหมายลาํดบัรองและประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง

ของพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2564

สรา้งการรบัรูใ้นกฎหมายสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม 

ใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้งสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างถกูตอ้ง

จดัทาํคูม่อืประกอบกฎหมายสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม 

สาํหรบัผูใ้หทุ้น ผูร้บัทุน และนักวจิยั (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ)

พฒันาระบบสารสนเทศ เพอืรองรบัการดาํเนินงานตามกฎหมายสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรม (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ)

กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพอืสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยทีเีหมาะสม 

(Appropriate Technology) (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ)
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2.1 การพฒันาระบบสารสนเทศตาม พ.ร.บ.

ระบบสารสนเทศทีต้องรองรบั (จาํแนกตามระบบงาน)

 การเปิดเผยผลงานวจิยัและนวตักรรม (มาตรา 7)

 ผูร้บัทุนแจง้ความประสงคเ์ป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรม (มาตรา 8)

 การบรหิารจดัการผลงานวจิยัและนวตักรรม (มาตรา 12)

 การยนืขอขยายสทิธคิวามเป็นเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรม (มาตรา 13)

 การจดัสรรรายไดจ้ากการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ (มาตรา 14)

 การโอนสทิธผิลงานวจิยัและนวตักรรม (มาตรา 15)

 การโอนสทิธผิลงานวจิยัและนวตักรรมโดยคณะกรรมการ (มาตรา 17)

 การเผยแพรร่ายงานผลงานวจิยัและนวตักรรมทใีชห้รอืไมใ่ชป้ระโยชน์ (มาตรา 17 วรรค 3)

 การยนืคาํขอใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรมต่อคณะกรรมการ (มาตรา 20)
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2.1 การพฒันาระบบสารสนเทศตาม พ.ร.บ. (ต่อ)

NRIIS

(มาตรา 7)

นอกระบบ ววน.

ตามมาตรา 7-9 ตามมาตรา 12-20

คณะกรรมการ (กสว.)

นักวจิยั ผูร้บัทนุ ผูใ้หทุ้น

ผูซ้งึประสงคจ์ะใชผ้ลงานวจิยั

ฯ (มาตรา 20)

ระบบสารสนเทศเพือรองรบั พ.ร.บ.ฯ (TRIUP Act) บุคคลท ี3 / นิตบุิคคล 

(มาตรา 15)

ผงัความสมัพนัธร์ะหว่าง Entity กบัระบบสารสนเทศ TRIUP Act
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ระบบการเปิดเผย

ผลงานวจิยัฯ (มาตรา 7)

ระบบขยายสทิธคิวามเป็น

เจา้ของผลงานวจิยัฯ 

(มาตรา 13)

ระบบความเป็นเจา้ของ

ผลงานวจิยั (มาตรา 8/9)

ระบบรายงานการใช้

ประโยชน์ผลงานวจิยัฯ 

(มาตรา 12)

ระบบจดัสรรรายไดข้อง 

ผูร้บัทุน (มาตรา 14)

ระบบการโอนสทิธผิลงานวจิยัฯ

(มาตรา 15 และ 17 วรรค 3)
ระบบขอใชป้ระโยชน์ผล

งานวจิยัฯ (มาตรา 20)

1 2 3 4

5 7 6

ภาพรวมโมดลูระบบสารสนเทศ TRIUP Act

2.1 การพฒันาระบบสารสนเทศตาม พ.ร.บ. (ต่อ)

90



ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ

เวบ็ไซตส์่วนแสดงผล (Frontend) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act
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ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ (2)

รายงานขอ้คน้พบใหม่ (สว่นท ี1) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act

https://dev72.aitproject.com/tsri_html/for

m_report_new.html
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ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ (3)

รายงานขอ้คน้พบใหม่ (สว่นท ี2) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act
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ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ (4)

รายงานขอ้คน้พบใหม่ (สว่นท ี3) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act
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ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ (5)

รายงานขอ้คน้พบใหม่ (สว่นท ี4) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act
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ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ (6)

แผนและกลไกการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ (สว่นท ี1) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act

https://dev72.aitproject.com/tsri_html/for

m_research_plan.html
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ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ (7)

แผนและกลไกการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ (สว่นท ี2) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act
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ตวัอย่างส่วนแสดงผลของระบบสารสนเทศ (8)

แผนและกลไกการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ (สว่นที 3) ของระบบสารสนเทศ TRIUP Act
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เทคโนโลยทีเีหมาะสม (Appropriate Technology)

• กสว. มหีน้าทจีดัสรรเงนิกองทุน ววน. เพอืสง่เสรมิเทคโนโลยทีเีหมาะสม

• สภานโยบาย โดยขอ้เสนอของ กสว. มหีน้าทกีาํหนดหน่วยงานและวธิกีารสง่เสรมิ
และสนบัสนุนการนําเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์

• กาํหนดใหม้กีารจ่ายเงนิคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์แก่นกัวจิยัทดีาํเนินการอนั
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการสง่เสรมิและสนบัสนุนเทคโนโลยทีเีหมาะสม

99

(มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙)
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ร่างระเบยีบสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ
ว่าดว้ย

การส่งเสรมิและสนบัสนุนการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบั
เทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์ พ.ศ. ....

ฉบบัท ี8



นิยามสาํคญั

“เทคโนโลยทีเีหมาะสม”

เทคโนโลยทีใีชใ้นการพฒันาชุมชนทอ้งถนิหรอืพนืท ี

ทงันี ซงึเหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนหรอืพนืท ี

และมรีาคาพอสมควรทเีขา้ถงึได้
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หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

102

หน่วยงานทมีหีน้าทแีละอํานาจในการดําเนินการส่งเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิยัและนวตักรรม
เกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์

มหีน้าทแีละอํานาจในการดาํเนินการสง่เสรมิและ

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เกยีวกบัเทคโนโลยีทเีหมาะสมไปใช้ประโยชน์ 

โดยทําหน้าทจีดัทาํแผนและนโยบาย และจดัสรร

งบประมาณ รวมทงัติดตามและประเมนิผลการ

นํ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ดั ง ก ล่ า ว ไ ป ใ ช้ ใ ห้ บ ร ร ลุ

วตัถุประสงค์

หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ

หน่วยงานเฉพาะมีหน้าทีและอํานาจให้ทุน

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เกีย วกับ เทค โน โล ยีที เ หม าะ สม ไ ปใช้

ประโยชน์

หน่วยงานอนืทสีภานโยบายฯ 

กําหนดโดยขอ้เสนอของ กสว.



ลกัษณะโครงการวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสม

103

โครงการทมีวีตัถุประสงคเ์พอืสรา้งผลงานวจิยัและนวตักรรมเพอืยกระดบัผลติภาพหรอืกําลงัการผลติ หรอืสง่เสรมิอาชพี 

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทางเศรษฐกจิของประชาชนหรอืวสิาหกจิในทอ้งถนิหรอืชุมชน11

โครงการทมีวีตัถุประสงคเ์พอืสรา้งผลงานวจิยัและนวตักรรมเพอืยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถนิหรอืชุมชน 

หรอืเพอืช่วยเหลอืผูท้พุพลภาพ เดก็ ผูส้งูวยั หรอืกลุ่มเปราะบางอนื22

โครงการทมีวีตัถุประสงคเ์พอืแสวงหาเทคโนโลยทีเีหมาะสมทมีอียูแ่ลว้ ทงัทเีป็นสาธารณะและมเีจา้ของจากแหล่งขอ้มลู

ภายในประเทศ

และต่างประเทศ และสาํรวจความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยใีนพนืทต่ีาง ๆ

44

โครงการทมีวีตัถุประสงคเ์พอืพฒันาคลงัขอ้มลูและแพลตฟอรม์เทคโนโลยทีเีหมาะสมหรอืนําเทคโนโลยดีงักลา่วไปเผยแพร่

และถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกร วสิาหกจิชุมชน วสิาหกจิเพอืสงัคม และผูป้ระกอบการรายยอ่ย66

โครงการทมีวีตัถุประสงคเ์พอืนําผลงานวจิยัและนวตักรรมทมีอียูเ่ดมิมาพฒันา ปรบัปรงุ ต่อยอด ลดตน้ทนุการผลติ 

หรอืขยายผลจากตน้แบบ เพอืสง่เสรมิใหป้ระชาชนในพนืทสีามารถเขา้ถงึผลงานนนัไดอ้ยา่งทวัถงึในราคาทเีหมาะสม55

โครงการทมีวีตัถุประสงคเ์พอืสรา้งผลงานวจิยัและนวตักรรมทเีป็นประโยชน์ต่อการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยงัยนื หรอืเพอืสงวน

รกัษาไวซ้งึความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิเวศและคุณภาพสงิแวดลอ้ม องคค์วามรูพ้นืถนิ หรอืวฒันธรรมของประชาชนหรอืชุมชน 33

77 โครงการสง่เสรมิการก่อตงัศนูยเ์ครอืงมอืและอุปกรณ์ทใีชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมเพอืใหชุ้มชนหรอืประชาชนในพนืทเีขา้ถงึ 

โดยคดิค่าบรกิารทเีหมาะสม
88 โครงการอนืทเีกยีวกบัเทคโนโลยทีี

เหมาะสม



หลกัการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสม

ดาํเนินการเพอืมุ่งแกไ้ข
ปัญหาทเีกดิขนึจรงิใน

ชุมชนหรอืต่อประชาชนใน
พนืทเีป้าหมาย มใิชเ่พอื

ประโยชน์ทางพาณิชยห์รอื
ประโยชน์ทางวชิาการ

เทา่นนั

ใหค้วามสาํคญักบั
การรบัฟังขอ้เสนอแนะ
และการมสีว่นรว่มของ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอื
ประชาชนทเีป็นเป้าหมาย

104

ตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบหรอื
ความเปลยีนแปลงทอีาจ
เกดิขนึต่อวถิชีวีติและ

วฒันธรรมของประชาชน
หรอืชุมชน รวมถงึ

ผลกระทบต่อความยงัยนื
ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ
ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ระบบนิเวศ และ
สภาพแวดลอ้มในพนืที

คาํนึงถงึความซบัซอ้น 
ตน้ทุนและความเป็นไปได้
ในการเขา้ถงึผลงานวจิยั

และนวตักรรมของ
ประชาชนหรอืชุมชน

01 02 03 04



1 สาํรวจความตอ้งการเทคโนโลยใีนพนืทต่ีาง ๆ และแสวงหาเทคโนโลยทีเีหมาะสมทจีะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการเทคโนโลยใีนพนืทนีนั

2 จดัใหม้กีารประเมนิศกัยภาพในการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์

3
สรา้งเครอืขา่ยเพอืใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งเจา้ของผลงานวจิยัและนวตักรรมกบับุคคลซงึมศีกัยภาพใน

การถ่ายทอดหรอืขยายผลผลงานวจิยัและนวตักรรมไปสูพ่นืทเีป้าหมาย รวมถงึหน่วยงานในระบบวจิยัหรอื

หน่วยงานอนืของรฐัทมีคีวามรูค้วามเชยีวชาญเฉพาะดา้นในการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยทีเีหมาะสม

4 ใหค้วามช่วยเหลอืและคาํแนะนําในการเจรจาและประเมนิค่าตอบแทนทเีหมาะสมและเป็นธรรมในการนํา

ผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์

5 เป็นคนกลางในการระงบัขอ้พพิาททอีาจเกดิขนึจากการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีี

เหมาะสมไปใชป้ระโยชน์

หน้าทขีองหน่วยงานใหทุ้นเกยีวกบัการนําเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์
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การตดิตามและประเมนิผล

1 2
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3

รายงานผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงาน

สกสว.สกสว.

กสว. และ สภานโยบายฯกสว. และ สภานโยบายฯ

คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลฯ

คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลฯ

ประเมนิผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานเกยีวกบัการวจิยัและ

นวตักรรมทเีกยีวกบัเทคโนโลยทีี
เหมาะสม และการนําเทคโนโลยี

ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์

ประเมนิผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานเกยีวกบัการวจิยัและ

นวตักรรมทเีกยีวกบัเทคโนโลยทีี
เหมาะสม และการนําเทคโนโลยี

ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์

หน่วยงานผูร้บัผดิชอบหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ

ประเมนิผลการดาํเนินงาน
ทไีดร้บัทุนเกยีวกบัการวจิยัและ
นวตักรรมทเีกยีวกบัเทคโนโลยทีี
เหมาะสม และการนําเทคโนโลยี

ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์

ประเมนิผลการดาํเนินงาน
ทไีดร้บัทุนเกยีวกบัการวจิยัและ
นวตักรรมทเีกยีวกบัเทคโนโลยทีี
เหมาะสม และการนําเทคโนโลยี

ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์
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ร่างระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมว่าดว้ย

การจา่ยคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์แก่นกัวจิยัทดีาํเนินการ
อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการนําผลงานวจิยัและนวตักรรม
เกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์ พ.ศ. .... 

ฉบบัท ี9



นิยามสาํคญั

“หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ”

หน่วยงานทไีดร้บัมอบหมายใหจ้า่ยเงนิเป็นค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์

แก่นกัวจิยัทดีาํเนินการอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่การนําผลงานวจิยั

และนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์

ตามระเบยีบสภานโยบายฯ ว่าดว้ยการสง่เสรมิและสนบัสนุน

การนําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใชป้ระโยชน์
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คุณสมบตัขิองนกัวจิยัทขีอรบัคา่ตอบแทน
การใชป้ระโยชน์เทคโนโลยทีเีหมาะสม

หมายเหตุ ในกรณีนักวจิยัซงึสรา้งสรรคห์รอืประดษิฐ์ผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสม มไิดร้บัทุนสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่ประสงค์จะได้ร ับค่าตอบแทน
การใชป้ระโยชน์ อาจยนืคาํขอรบัคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ต่อหน่วยงานผูร้บัผดิชอบไดต้ามเงอืนไขที กสว. กําหนด
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คณุสมบตัิ

1) เป็นบุคคลธรรมดาซงึมสีญัชาตไิทย หรอื

ไม่มสีญัชาตไิทยแตม่ถีนิทอียู่ประจาํในประเทศไทย

2) เป็นผูส้รา้งสรรคห์รอืผูป้ระดษิฐผ์ลงานวจิยัและ

นวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมซงึ

เกดิขนึจากทนุสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมตาม

กฎหมายว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและ

นวตักรรม

1) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไร้

ความสามารถ

2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายทจุรติ

ลกัษณะตอ้งหา้ม



การขอรบัคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยทีเีหมาะสม

รายละเอยีดและเอกสารหลกัฐานประกอบการขอรบัค่าตอบแทน

1) รายละเอยีดผลงานวจิยัและนวตักรรม พรอ้มเอกสารหลกัฐาน ซงึแสดงวา่
นกัวจิยัเป็นผูป้ระดษิฐห์รอืผูส้รา้งสรรคผ์ลงานนนั ในกรณีทมีบุีคคลอนืเป็น
ผูร้ว่มประดษิฐห์รอืผูร้ว่มสรา้งสรรค ์ใหร้ะบุชอืของบุคคลนนัดว้ย

2) เอกสารหลกัฐานซงึแสดงวา่ไดม้กีารนําผลงานดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์หรอื
ถ่ายทอด เพอืแกไ้ขปัญหา พฒันาสภาพความเป็นอยู่ทยีงัยนื เพมิขดีความ
สามารถในการแขง่ขนั หรอืยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในชมุชน
หรอืพนืทแีห่งหนึงแห่งใด หรอืประโยชน์อนื

3) จาํนวนคา่ตอบแทนทนีกัวจิยัประสงคข์อรบั โดยคาํนวณเป็น
สดัสว่นทเีหมาะสมกบัประโยชน์ทผีูไ้ดร้บัประโยชน์ไดร้บัหรอืจะไดร้บัจาก
การดาํเนินการ
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พจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัิ
จา่ยเงนิคา่ตอบแทน

(ภายในหกสบิวนันบัจากวนัทไีดร้บัคาํขอ)

พจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัิ
จา่ยเงนิคา่ตอบแทน

(ภายในหกสบิวนันบัจากวนัทไีดร้บัคาํขอ)

ยนืคาํขอรบัค่าตอบแทน
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ยนืคาํขอรบัค่าตอบแทน
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

นักวจิยันักวจิยั

หน่วยงานผูร้บัผดิชอบหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ

หมายเหตุ นักวจิยัซงึประสงคจ์ะรบัค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ผลงานเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไดเ้พยีงครงัเดยีว สาํหรบัการนํา
ผลงานใดผลงานหนึงไปใชป้ระโยชน์ ยกเวน้การใชป้ระโยชน์เป็นการแพร่หลายไปสูพ่นืทสีว่นใหญ่ในประเทศอย่างกวา้งขวางฯ



การพจิารณาจา่ยเงนิคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยทีเีหมาะสม
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1 นกัวจิยัผูย้นืคาํขอมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม

2
การนําผลงานซงึนกัวจิยัเป็นผูป้ระดษิฐห์รอืผูส้รา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ เพอืแกไ้ขปัญหา พฒันาสภาพ

ความเป็นอยู่ทยีงัยนื เพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนั หรอืยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใน

ชุมชนหรอืพนืทเีป้าหมาย หรอืประโยชน์อนื

3 ผลงานซงึนกัวจิยัเป็นผูป้ระดษิฐห์รอืผูส้รา้งสรรคเ์ป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินการ 

และไดถู้กนําไปใชป้ระโยชน์จรงิแลว้

4 นกัวจิยัผูย้นืคาํขอไม่มพีฤตกิารณ์ขดัขวางหรอืไมใ่หค้วามร่วมมอืตามสมควรในการดาํเนินการ

เพอืนําผลงานไปใชป้ระโยชน์หรอืถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กยีวกบัผลงานนนัใหแ้กชุ่มชนหรอืพนืทเีป้าหมาย



อตัราคา่ตอบแทนนกัวจิยัในการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยทีเีหมาะสม

• อตัราคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์เป็นไปตามทหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบกําหนด 
แต่ไมเ่กนิท ีกสว. กาํหนด เวน้แต่หน่วยงานผูร้บัผดิชอบจะอนุมตัใิหจ้า่ย

• กรณีทผีลงานใดมนีักวจิยัยนืคาํขอและมสีทิธไิดร้บัเงนิค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์
มากกว่าหนึงคน นกัวจิยัแต่ละคนยอ่มมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ใน
สดัสว่นทตีกลงกนัระหว่างนักวจิยั (กรณีทไีมม่ขีอ้ตกลงใหจ้ดัเป็นสดัสว่นเทา่กนั)

• การกาํหนดค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ใหค้าํนึงถงึค่าตอบแทนทเีป็นธรรมในตลาด 
ผลประโยชน์ตอบแทนทนีักวจิยัอาจไดร้บัจากแหล่งอนื และผลประโยชน์ที
กลุ่มเป้าหมายจะไดร้บัจากการดําเนินการดว้ย

• การขอรบัค่าตอบแทนสาํหรบัการใชป้ระโยชน์ผลงานทเีกดิขนึภายในไมเ่กนิสองปีก่อน
วนัทพีระราชบญัญตัฯิ ใชบ้งัคบั ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบพจิารณาดาํเนินการเท่าที
งบประมาณของหน่วยงานจะอาํนวยให้

• ในกรณีทใีนปีงบประมาณมผีูย้นืคาํขอและอาจไดร้บัค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์
รวมทกุกรณีเกนิกวา่จาํนวนเงนิทจีดัสรรไว ้ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบพจิารณาจดัสรร
ค่าตอบแทนในปีงบประมาณถดัไปตามลําดบัการยนืคาํขอ
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รวมไม่เกนิ  

ของเงนิงบประมาณทไีดร้บัจดัสรร
เพอืการส่งเสรมิและสนับสนุนผลงานวจิยัและ

นวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสม
ในปีงบประมาณนนั
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ร่างประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

เรอืง การจ่ายคา่ตอบแทนแก่นกัวจิยัทดีาํเนินการอนัก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีี
เหมาะสมไปใชป้ระโยชน์ พ.ศ. ....

ฉบบัท ี10

ออกตาม รา่งระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมวา่ดว้ยการจา่ยค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์

แก่นกัวจิยัทดีาํเนินการอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสมไปใช้

ประโยชน์ พ.ศ. .... 



คุณสมบตัขิองผูป้ระสงคร์บัคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและ
นวตักรรมเกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสม
ซงึมไิดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม
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(๑) เป็นบุคคลธรรมดาซงึมสีญัชาตไิทย 

หรอืไมม่สีญัชาตไิทยแต่มถีนิทอียูป่ระจาํ

ในประเทศไทย

(๒) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไร้

ความสามารถ

(๓) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ



อตัราคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม
เกยีวกบัเทคโนโลยทีเีหมาะสม

• สาํหรบัผูท้ไีดร้บัทุนและมไิดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยั

และนวตักรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์

ผลงานวจิยัและนวตักรรม

• ยกเวน้การใชป้ระโยชน์ผลงานนนัเป็นไปอย่าง
กวา้งขวาง หน่วยงานผูร้บัผดิชอบอาจพจิารณาอนุมตัิ
ใหจ่้ายคา่ตอบแทนเกนิกวา่จํานวนดงักลา่วได้
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ไมเ่กนิ

100,000 บาท
ต่อโครงการ



• THANK YOU
สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (สกสว.)

ชนั 14 อาคาร เอส เอม็ ทาวเวอร์

979/17-21 ถนนพหลโยธนิ 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400


