


นักวิจัยได้รับสิทธิประการใดจากผลงานวิจัยที่สร้าง 
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

• ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหา และ/หรือ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
สร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน (End users)

• ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจในการเป็นผู้สร้างสรรค์ 
(Author) และ/หรือ ผู้ประดิษฐ์  (Inventor) ซึ่งจะปรากฏชื่อในคำ 
ขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ หรือคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ที่ 
เผยแพร่โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

• ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ใน 
เชิงพาณิชย์

• ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่ง

“
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คำนำ
 

 เอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานพัฒนาวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA’s Intellectual Property Guideline) ซึ่ง 

จัดทำขึ้นโดยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office – 

TLO) ฉบับนี้ มีประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

แก่พนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. (ในเอกสารฉบับนี้ รวมเรียกว่า “พนักงาน”) 

รวมทั้งรวบรวมนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ 

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่มีการระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง 

และประกาศต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งจะส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจ 

ในทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจของ สวทช. และมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะที่จะยังประโยชน์

สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศในที่สุด

 

                 (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

          ผู้อำนวยการ

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ของ สวทช. 5

แนะนำ...สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี 

(Technology Licensing Office: TLO)

 TLO เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology 

Management Center: TMC)  มีหน้าที่ในการดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และประเทศ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม  

และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ สวทช. ซึ่ง 

รายได้ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งจัดสรรรายได้ 

ส่วนหนึ่งให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่สังคม 

ในภาพรวม 

งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Policy: IPP)

อีเมล์: tlo-copyrignt@tmc.nstda.or.th,
tlo-trademark@tmc.nstda.or.th

โทรศัพท์: ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๖

งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Business: IPB)

อีเมล์: ipbiz@tmc.nstda.or.th
โทรศัพท์: ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๕ งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

(Intellectual Property Management: IPM)
อีเมล์: ipm@tmc.nstda.or.th

โทรศัพท์: ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๕
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¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ/¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§µÔ´µ‹Í TLO 
¼‹Ò¹ÃÐºº myPerformance ËÃ×Í 

ÃÐºº myExp áÅŒÇáµ‹¡Ã³Õ

ËÒÃ×ÍÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ TLO áÅÐ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
ÍÒÈÑÂà¡³±�µÒÁ¡®ËÁÒÂ

ËÒÃ×ÍÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ TLO áÅÐ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
ÍÒÈÑÂà¡³±�µÒÁ¡®ËÁÒÂ áÅÐ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

ã¹¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹� 
áÅŒÇãËŒ TLO àÊ¹ÍàÃ×èÍ§µ‹Í

Â×è¹/äÁ‹Â×è¹¢ÍÃÑº¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§

ºÑ¹·Ö¡Å§°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ áÅÐá¨Œ§ãËŒ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·ÃÒº

¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒã¹ÃÙ»áºº·ÕèàËÁÒÐÊÁ

§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ 
(IPB)

(ñ) ¾Ñ²¹ÒâÍ¡ÒÊä»ÊÙ‹¼ÙŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ãËŒãªŒÊÔ·¸Ôà»‡ÒËÁÒÂ

¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ/¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
µÔ´µ‹Í TLO

¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¢Í§¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§  
áÅÐ TLO µÃ§¡Ñ¹

¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¢Í§¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
áÅÐ TLO äÁ‹µÃ§¡Ñ¹ 

ãËŒ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§àÊ¹ÍàÃ×èÍ§µ‹Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òâ´Â¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃË¹‹ÇÂ§Ò¹à©¾ÒÐ·Ò§ 
â´ÂÍÒÈÑÂÍÓ¹Ò¨·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡ 

“¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ”

• ÇÔà¤ÃÒÐË�âÍ¡ÒÊ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ
• ¡ÓË¹´¡ÅØ‹Á¼ÙŒÃÑºÍ¹ØÞÒµãËŒãªŒÊÔ·¸Ôà»‡ÒËÁÒÂ 
áÅÐÊ×èÍÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅä»ÂÑ§à»‡ÒËÁÒÂ

• »ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢ŒÍÁÙÅ¡Ñº¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨
• »ÃÐàÁÔ¹ÁÙÅ¤‹Ò·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
• à¨Ã¨Òµ‹ÍÃÍ§à§×èÍ¹ä¢
• »ÃÐÊÒ¹§Ò¹àÃ×èÍ§Ã‹Ò§ÊÑÞÞÒáÅÐÅ§¹ÒÁ

• ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ
• ¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ áÅÐ¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ
• ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ‹ÍÂÍ´
• ¡ÒÃ¢Í¡ÒÃÃÑºÃÍ§¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¤Çº¤ØÁ
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๑. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมแก่
    หน่วยงานภายนอก

 สวทช. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและ 
วิศวกรรมแก่หน่วยงานภายนอกไว้ ในข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการ 
วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

๑.๑. จำกัดขอบเขตการบังคับใช้เฉพาะการให้ทุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๑.๒. สวทช.อาจให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุน 
วิจัยร่วมอื่น 

๑.๓. สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้วิจัยและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (หากมี) 

๑.๔. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย สวทช. เป็น 
ผู้พิจารณาและดำเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   
หากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย และ/หรือหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยร่วม 
(หากมี) ไม่เห็นชอบในคำวินิจฉัยดังกล่าว สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
บริหารจัดการผลงานวิจัยได้ภายใน ๓๐ วัน  

๑.๕. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ให้ทำความตกลง 
เป็นรายกรณี โดย สวทช. จะนำเรื่องหารือเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารจัดการผลงานวิจัยก่อน 

๑.๖. ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามข้อ ๑.๔ และข้อ ๑.๕ โดยหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยรับผิดชอบหนึ่งส่วน 
และส่วนที่เหลือให้ สวทช. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุน 
วิจัยร่วม (หากมี) ตามสัดส่วนการให้ทุน 

๒
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๑.๗. เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น สวทช. สงวนสิทธิในการเป็นผู้บริหารจัดการผลงาน 
วิจัยในเชิงพาณิชย์  โดยผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ตามจริงที่เหมาะสมและสมควรโดยแสดงหลักฐานการใช้จ่าย และได้รับค่าตอบแทน  
การบริหารจัดการผลงานวิจัยในอัตราร้อยละ ๑๕ ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

๑.๘. การจัดสรรผลประโยชน์ภายหลังหักค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑.๗ สวทช. จะจัดสรร 
ผลประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (หากมี) ก่อน ตาม 
สัดส่วนการให้ทุน จากนั้น สวทช. จะจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดของผู้วิจัยในอัตราร้อยละ ๗๕ ของผลประโยชน์ที่ สวทช. มีสิทธิได้รับ 
ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๕ ตกเป็นสิทธิของ สวทช. 

๒. สิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 หากผลงานวิจัยใดมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พนักงาน สวทช. 
มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา        
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์จากการนำผลงาน 
วิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๒.๑. สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในข้อบังคับฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะรายได้ที่ สวทช. 
ได้รับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

๒.๒. ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรผลประโยชน์ หมายถึง พนักงาน สวทช. ที่เป็นผู้ดำเนิน
การหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ 
ประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดยดำเนินการในนาม สวทช. และ 
มีสถานภาพเป็นพนักงาน สวทช. ณ วันที่คณะทำงานจัดสรรผลประโยชน์จาก
การนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์อนุมัติการจัดสรรนั้นๆ 

๒.๓. ผลงานวิจัยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจาก  
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ของพนักงาน 
สวทช. และสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ในนามของ สวทช. และ สวทช. มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการนำผลงานนั้น
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๓
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๒.๔. ผลงานวิจัยภายใต้ข้อบังคับฯ นี้ ครอบคลุมเฉพาะผลงานวิจัยที่ สวทช. เป็น 
เจ้าของแต่ผู้เดียวหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลงานวิจัยที่ 
สวทช. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ตามข้อบังคับคณะกรรมการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงาน 
วิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๕. กรณีที่ สวทช. เป็นเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก  สวทช. 
จะจัดสรรผลประโยชน์ให้หน่วยงานภายนอกตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ก่อนนำมา 
จัดสรรให้แก่พนักงาน สวทช. ต่อไป 

๒.๖. การจัดสรรผลประโยชน์แก่พนักงาน สวทช. ใช้อัตราคงที่ (Fixed rate) โดย 
คำนวณรายได้สะสมจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์แบบขั้นบันได 
ดังนี้ 
๒.๖.๑. รายได้สะสมส่วนที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทแรก จัดสรรให้คณะผู้วิจัย 

ในอัตราร้อยละ ๗๐ (สัดส่วนในการจัดสรรแก่นักวิจัยแต่ละรายเป็นไป 
ตามแบบฟอร์มรายละเอียดการขอรับการจัดสรรผลประโยชน์จากการ 
นำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (Contribution form) ซึ่งได้รับการ 
ลงนามโดยผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทางต้นสังกัดนักวิจัยนั้นๆ) 
ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๐ นำส่งเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สวทช.

๒.๖.๒. รายได้สะสมส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทแรก จัดสรรให้คณะผู้วิจัยใน 
อัตราร้อยละ ๓๐ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๗๐ นำส่งเข้ากองทุนเพื่อการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. 

๒.๗. กรณีที่พนักงานรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายสิ้นสุดสถานภาพการเป็นพนักงาน 
สวทช. ภายหลังจากที่ผลงานวิจัยนั้นๆ เคยได้รับการอนุมัติจัดสรรผลประโยชน์
จากคณะทำงานจัดสรรผลประโยชน์ฯ แล้ว รายได้ที่ สวทช. ได้รับมาหลังจากนั้น  
ให้นำสัดส่วนรายได้ที่พนักงานดังกล่าวมีสิทธิได้รับทั้งหมดส่งเข้ากองทุนเพื่อการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ต่อไป

๔
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๒.๘. TLO เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะทำงานจัดสรรผลประโยชน์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย 
คณะทำงานจัดสรรผลประโยชน์ฯ จะมีการประชุมทุก ๓ เดือน 

๒.๙. เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับการจัดสรรผลประโยชน์ ได้แก่ 
๒.๙.๑. สำเนานิติกรรมสัญญาที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ สวทช. เช่น สำเนาสัญญา

อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เป็นต้น
๒.๙.๒. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่า สวทช. ได้รับรายได้ตามสัญญานั้นๆ เช่น  

ใบเสร็จรับเงินที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้รับจากลูกค้ารายงานประจำ
ปีที่ TLO ได้รับจากผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น

๒.๙.๓. Contribution form ที่ได้รับการลงนามจากผู้อำนวยการหน่วยงาน 
เฉพาะทางเรียบร้อยแล้ว

๒.๑๐. ภายหลังได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว TLO จะส่งเรื่องแก่ฝ่ายการเงินและบัญชี
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอต่อฝ่ายบุคคลเพื่อทำเรื่อง 
เบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานต่อไป 

๒.๑๑. กรณีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วและมีรายได้เข้าต่อเนื่อง    
TLO จะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายบุคคลโดยไม่ 
ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะทำงานจัดสรรผลประโยชน์ฯ อีก

๓. ใครคือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

 หลักทั่วไป : พนักงานที่คิดค้นการประดิษฐ์ใดๆ จะได้รับการระบุชื่อเป็น 
“ผู้ประดิษฐ์” (Inventor) และมีหน้าที่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 
(Ownership) ที่เกิดขึ้นให้แก่ สวทช. และ/หรือ หน่วยงานอื่น โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบ 
และลักษณะของการวิจัย ตัวอย่างเช่น 

๓.๑. สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิแต่ผู้เดียวสำหรับผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยภายใน 
สวทช. (In-house research) ตามสัญญาจ้างงาน

๓.๒.  สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับหน่วยงานอื่นในผลงานวิจัยที่เกิดจากการดำเนิน 
การร่วมวิจัย (Collaborative research) ที่ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรถึง                             
สัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

๕



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ของ สวทช. 13

ในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  (Protection) การรักษาสิทธิ 
(Maintenance) การปกป้องสิทธิ (Enforcement) และการจัดสรรผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้น (Benefit sharing)

๓.๓. สวทช. ในฐานะผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (Research   
grant - OUT) เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยและ 
หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (หากมี) ตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหาร 
จัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๓

๓.๔.  กรณี สวทช. เป็นผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (Research 
grant - IN) ความเป็นเจ้าของสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย

หลัก : ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผลงานวิจัยขึ้นอยู่กับรูปแบบ

และลักษณะของการวิจัย

๔. กรณีใดพนักงานมีหน้าที่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ สวทช. 

๔.๑. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แม้นอกเหนือเวลา 
ปฏิบัติงานตามปกติ และก่อให้เกิดผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

๔.๒. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่นอกเหนือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่มีการ 
ใช้ข้อมูล สถิติ ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรใดๆ ของ สวทช. 
อย่างมีนัยสำคัญ (Significant use)

๔.๓. สำหรับผลงานอื่นนอกเหนือจาก ๔.๑ และ ๔.๒ ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
อื่น ให้พนักงานหารือ กับ TLO เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

๖
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พนักงานมีหน้าที่โอนสิทธิความเป็น
เจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิด
จากการดำเนินงานวิจัย แก่ สวทช.

 

๕. ใครมีสิทธิยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะทำในนาม สวทช. ทั้งนี้  
ไม่อนุญาตให้พนักงานระบุชื่อเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แม้ว่า สวทช.  
ไม่ประสงค์ขอรับความคุ้มครองในผลงานวิจัยนั้นก็ตาม 

สวทช. สงวนสิทธิในการยื่นขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ในนามหน่วยงาน

๖. ใครคือผู้ประดิษฐ์
 พนักงานที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็น “ผู้ประดิษฐ์” จะต้องเป็นผู้ดำเนิน 
การวิจัย พัฒนา หรือให้คำปรึกษาแก่งานวิจัยนั้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่รวมถึงบุคคล 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในด้านอื่นๆ เช่น การดำเนินการตามคำสั่งหรือภายใต้  
การควบคุมดูแลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ การเป็น 
ผู้ประสานงานโครงการ การเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ เป็นต้น
 

ผู้ประดิษฐ์ คือ บุคคลที่ดำเนินการ
วิจัยและพัฒนาเท่านั้น

๗
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๗. การรักษาความลับของข้อมูล
 ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลงานวิจัย มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูล ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการวิจัยมีหน้าที่แจ้ง 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบถึงหน้าที่รวมทั้งระยะเวลาที่ผูกพันในการรักษาความลับของ 
ข้อมูล และระมัดระวังมิให้มีการนำข้อมูลใดๆ ของโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง 
ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้รับอนุญาต
 

ทุกคนที่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย 
มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลตาม

เงื่อนไขและระยะเวลาที่ระบุ

๘. ข้อพึงระวังในการเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัย

๘.๑. ก่อนยื ่นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะใน 
รูปแบบต่างๆ เช่น การตีพิมพ์บทความ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม/
การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น

๘.๒. หากพนักงานประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง ก่อนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำการประกาศโฆษณาคำขอ
รับสิทธิบัตรต่อสาธารณะ (Publication) ต้องจัดทำสัญญาการเก็บรักษาความลับ 
(Non-disclosure Agreement) กับผู้รับข้อมูลก่อนการเปิดเผยดังกล่าว

๘.๓. สมุดบันทึกการวิจัย (Laboratory notebook) ต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่มี 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัย เช่น เก็บในตู้นิรภัย มีการจำกัดจำนวน 
ผู้เข้าถึงข้อมูล เป็นต้น และละเว้นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

๘
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เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุด  
โปรดสอบถาม TLO เพื่อความมั่นใจ 

ก่อนเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยใดๆ

๙. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) คืออะไร

 การที่เจ้าของสิทธิในเทคโนโลยี หรือเรียกว่า “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ” (Licensor) 
อนุญาตให้บุคคลอื่น หรือเรียกว่า “ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” (Licensee) นำผลงาน
วิจัยของตนไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามเงื่อนไขที่
ระบุ เช่น เพื่อผลิต ใช้ หรือจำหน่าย เป็นต้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการ 
กำหนดค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
 

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงเป็นเจ้าของผลงานวิจัย 
เพียงแต่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในผลงานวิจัย

ของตนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

๑๐. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยมีขั้นตอนอย่างไร

๑๐.๑. นักวิจัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อ TLO โดยแจ้งว่าผลงานวิจัยมีการพัฒนาอยู่ใน 
ระดับใด เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการใช้ประโยชน์ (Benefit) ของผลงานวิจัย 
หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือ TLO ริเริ่มคัดกรองผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเอง

 

๙ 
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๑๐.๒. กำหนดกลุ่มผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีศักยภาพ โดย TLO จะประสานงาน 
และทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาผู้รับ 
อนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่
จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยจัดให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการแบบเฉพาะ
กลุ่ม เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ การจัดแสดงผลงานในการประชุม สัมมนา 
และนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น

๑๐.๓. หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยเชิงลึกในขั้นตอนการเจรจาเงื่อนไข 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  TLO จะจัดให้ผู้รับข้อมูลลงนามในสัญญาการเก็บรักษา 
ความลับ (Non-disclosure Agreement) 

๑๐.๔. การกำหนดรูปแบบของสัญญาจะคำนึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวม 
ทั้งความต้องการและศักยภาพของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นสำคัญ ได้แก่  
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสัญญาอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิเพื่อการทดสอบตลาด หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้วัสดุ (Material 
Transfer Agreement) เป็นต้น 

Pilot scale

Laboratory scale

Industrial scale

๑๐
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๑๐.๕. นักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยมีส่วนร่วมให้ความเห็นแก่ TLO ใน 
การกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง 
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ใช้เฉพาะภายในหน่วยงานเท่านั้น และห้ามมิให้เปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก  

๑๐.๖. TLO แจ้งเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่ตกลงร่วมกัน (Term sheet)  ให้ฝ่าย 
กฏหมายของ สวทช. ดำเนินการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย 
เพื่อลงนามต่อไป

๑๐.๗. ระหว่างอายุของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ  
(Licensor)    และ ผูร้บัอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(Licensee) มหีนา้ทีส่นบัสนนุใหผ้ลงาน
วิจัยนั้นนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ TLO จะประสานงาน 
ติดตามผล รวมทั้งแก้ไขปัญหา และ/หรือแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม ในกรณี
ที่มีข้อติดขัดในระหว่างการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย  

TLO นักวิจัย และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
จะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้สามารถนำทรัพย์สินทาง

ปัญญาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ของ สวทช. 19

เอกสารอ้างอิง

๑.  ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรร 
ผลประโยชน์จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการ 
บริหารจัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการ 
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.  ระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยประมวล 
จริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.  ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายด้าน 
ทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๒
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หลักการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(Technology commercialization)

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนทันทีที่เทคโนโลยีมีความพร้อมตรงตามความ
ต้องการและศักยภาพของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

• ส่งเสริมภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดย สวทช. จะไม่แข่งขันกับ
ธุรกิจของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ จึงมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ใช้เทคโนโลยีแทน 

• มุ่งเน้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีแบบหลายราย  (Non-exclusive         
licensing) เพื่อให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศอย่างสูงสุด 

• ในบางกรณี สวทช. อาจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีแบบมีเงื่อนไข 
ในการใช้ประโยชน์ (Exclusive licensing) โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
ลักษณะของเทคโนโลยี ขนาดตลาดของเทคโนโลยีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ  
จำนวนคู่แข่งในตลาดนั้นๆ จำนวนผู้สนใจรับอนุญาตใช้สิทธิ การมีส่วนร่วมสนับสนุน 
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มแรก เป็นต้น ทั้งนี้ อาจกำหนด 
เงื่อนไขตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Territory licensing) หรือขอบเขตของการ 
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ (Field of use) หรือตามระยะเวลาของการใช้เทคโนโลยี 
(Duration of exclusivity) หรือจำนวนค่าตอบแทนขั้นต่ำเพื่อการรักษาสิทธิ 
(Minimum guarantee fee) เป็นต้น 

• ใช้หลักการประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และการคำนวณค่าตอบแทนการอนุญาตให้ 
ใช้สิทธิตามหลักสากล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีนั้นๆ เพื่อนำมา 
กำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์

• สวทช. ในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะดำเนินการร่วมกับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
เพื่อให้ผลงานวิจัยได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค ์
ของ สวทช. และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ






