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คำ�นำ�

พิมพ์ครั้งที่ 2

 เอกส�รแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (NSTDA’s Intellectual Property Guideline) ฉบับนี้ จัดพิมพ์

ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งคว�มตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว

กับทรัพย์สินท�งปัญญ�แก่พนักง�นและพนักง�นโครงก�ร สวทช. (ในเอกส�รฉบับนี้ รวม

เรียกว่� “พนักง�น”) หน่วยง�นภ�ยนอก และ/หรือบุคคลใดที่ดำ�เนินก�รร่วมกับ สวทช. 

ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในทิศท�งเดียวกัน เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันก�รนำ�

ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแนวท�งที่สอดคล้องกับนโยบ�ย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง และประก�ศ

ต่�งๆ ของ สวทช. 

 

                     (น�ยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)

            ผู้อำ�นวยก�ร

          สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
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แนะนำ�สำ�นักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี�
(Technology�Licensing�Office:�TLO)

TLO มีหน้�ท่ีในก�รดูแลและให้คำ�ปรึกษ�เก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยของ 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ มุ่งคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�              
ในผลง�นวิจัยในรูปแบบที่เหม�ะสม และส่งเสริมก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้ง 
ในเชิงส�ธ�รณะและในเชิงพ�ณิชย์ท่ีก่อให้เกิดร�ยได้แก่ สวทช. ซ่ึงร�ยได้ดังกล่�วจะถูกนำ�ม� 
ใช้ในก�รสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน� รวมท้ังจัดสรรร�ยได้ส่วนหน่ึงให้แก่พนักง�นท่ีเก่ียวข้องต่อ
ไป นอกจ�กน้ียังจัดให้มีกิจกรรมต่�งๆ ท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนก�รสร้�งคว�มตระหนัก
ในด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แก่สังคมในภ�พรวม 

              

              

ง�นธุรกิจทรัพย์สินท�งปัญญ� 
(Intellectual Property Business : IPB)

อีเมล์ : ipbiz@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1325

ง�นนโยบ�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� 
(Intellectual Property Policy : IPP)
อีเมล์ : tlo-copyright@nstda.or.th 

tlo-trademark@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1313

ง�นจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�
(Intellectual Property Management : IPM)

อีเมล์ : ipm@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1315

ข

กลยุทธ์ทรัพย์สินท�งปัญญ�
(Intellectual Property Strategy: IPS)

อีเมล์ : ips@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1319







แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประก�ศสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
เรื่อง นโยบ�ยด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

ของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เป็นหน่วยง�น 
ของรัฐที่มุ่งวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม 
ก�รใช้ประโยชน์และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีดังกล่�ว และโดยที่ สวทช. ตระหนัก 
ถึงคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งสรรค์ คุ้มครอง และบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� ในก�ร
นี้ เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ที่มี
วัตถุประสงค์และให้อำ�น�จต�มม�ตร� 11 (1) และม�ตร� 12 (2) ในก�รส่งเสริมก�รวิจัย
และพัฒน� ส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐบ�ล ภ�คเอกชน และสถ�บันก�รศึกษ� 
ตลอดจนน�น�ประเทศ เพื่อพัฒน�ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ และให้ สวทช. มีอำ�น�จรับค่�
ตอบแทนก�รใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท�งปัญญ� รวมทั้งทำ�คว�มตกลงและกำ�หนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับค่�ตอบแทนนั้น  จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ขึ้น ดังนี้

1. ส่งเสริมก�รสร้�งผลง�นวิจัย พัฒน�และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร
ของเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ โดยมีม�ตรก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รส่งเสริมให้
เกิดบรรย�ก�ศก�รสร้�งง�นวิจัย พัฒน�และนวัตกรรมอันมีทรัพย์สินท�งปัญญ�
ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ และ/หรือส�ธ�รณประโยชน์

2� สนับสนุนก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดย
ผ่�นกระบวนก�รคัดเลือกต�มแนวท�งที่เหม�ะสมและชัดเจน รวมทั้งเค�รพสิทธิ
ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น     

3. ส่งเสริมก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัยในเชิงวิช�ก�รภ�ยใต้ขอบเขตท่ีเหม�ะสมกับก�ร
ใช้ประโยชน์อย่�งมีประสิทธิภ�พ หลังจ�กที่ได้ดำ�เนินก�รขอรับคว�มคุ้มครอง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�แล้ว (ห�กมี)  

4. ส่งเสริมให้มีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย ไม่ว่�ในเชิงพ�ณิชย์ 
หรือส�ธ�รณประโยชน์ เพื่อเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ 
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5�  ให้มีก�รจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพ�ณิชย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�ง�นวิจัย พัฒน� 
และนวัตกรรม 

6. สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ไม่มีผล
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม 

7. ให้ก�รสนับสนุนหน่วยง�นท่ีดูแลรับผิดชอบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�ง
ปัญญ� และจัดสรรทรัพย�กรให้เพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นดังกล่�ว

8. สนับสนุนคว�มร่วมมือในด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�กับหน่วยง�นภ�ยนอกทั้งภ�ค
รัฐและภ�คเอกชน

จึงประก�ศม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน

 ประก�ศ ณ วันที่ 20 มกร�คม พ.ศ. 2555

         
 (น�ยทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

 ผู้อำ�นวยก�ร
 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแก่ 
หน่วยงานภายนอก

 สวทช. กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รให้ทุนอุดหนุนก�รวิจัย พัฒน� และ
วิศวกรรมแก่หน่วยง�นภ�ยนอกไว้ในข้อบังคับคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยภ�ยใต้ทุนอุดหนุนโครงก�ร
วิจัย พัฒน� และวิศวกรรม พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. จำ�กัดขอบเขตก�รบังคับใช้เฉพ�ะก�รให้ทุนโครงก�รวิจัย พัฒน� และวิศวกรรมแก่ 
หน่วยง�นภ�ยนอก

2. สวทช. อ�จให้ทุนสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รวิจัยร่วมกับหน่วยง�นสนับสนุนทุนวิจัย
ร่วมอื่น 

3. สวทช. เป็นเจ้�ของสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ร่วมกับหน่วยง�นผู้รับทุนและหน่วย
ง�นสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (ห�กมี) 

4. ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศไทยจะพิจ�รณ�ศักยภ�พ
และรูปแบบก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� ห�กหน่วยง�นผู้รับทุน
และ/หรือหน่วยง�นสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (ห�กมี) ไม่เห็นชอบในก�รคัดเลือกดังกล่�ว 
ส�ม�รถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รผลง�นวิจัย สวทช. ได้ภ�ยใน 30 วัน  

 ผู้เป็นเจ้�ของสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ร่วมกันรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้น โดย
หน่วยง�นผู้รับทุนรับผิดชอบหนึ่งส่วน และส่วนที่เหลือให้ สวทช. รับผิดชอบค่�ใช้
จ่�ยร่วมกับหน่วยง�นสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (ห�กมี) ต�มสัดส่วนก�รให้ทุน 

5. ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในต่�งประเทศให้ทำ�คว�มตกลงเป็น
ร�ยกรณี โดย สวทช. จะนำ�เรื่องห�รือเพื่อขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร
บริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยก่อน 

6� เว้นแต่ตกลงเป็นอย่�งอื่น สวทช. สงวนสิทธิในก�รเป็นผู้บริห�รจัดก�รผลง�นวิจัย
ในเชิงพ�ณิชย์ โดยผู้บริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยมีสิทธิหักค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นต�มจริง
ที่เหม�ะสมและสมควรโดยแสดงหลักฐ�นก�รใช้จ่�ย และได้รับค่�ตอบแทนก�ร
บริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยในอัตร�ร้อยละ 15 ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

7. ก�รจัดสรรผลประโยชน์ภ�ยหลังหักค่�ใช้จ่�ยต�มข้อ 7 สวทช. จะจัดสรรผลประโยชน์ 
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ร่วมกับหน่วยง�นสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (ห�กมี) ก่อน ต�มสัดส่วนก�รให้ทุน จ�ก
นั้น สวทช. จะจัดสรรผลประโยชน์ที่ สวทช. มีสิทธิได้รับให้แก่หน่วยง�นผู้รับทุน  
ในอัตร�ร้อยละ 75 ส่วนที่เหลือร้อยละ 25 ตกเป็นสิทธิของ สวทช. 

2. การวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาก่อนการวิจัย         

 ข้อมูลสิทธิบัตรท่ีเปิดเผยในฐ�นข้อมูลต่�งๆ ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รศึกษ� 
แนวโน้มและรูปแบบก�รพัฒน�เทคโนโลยีในส�ข�ต่�งๆ เกิดก�รกำ�หนดทิศท�งก�รวิจัยที ่
ตอบสนองคว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรมและผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และ 
นโยบ�ยของ สวทช. ที่มุ่งเน้นก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�ใช้ในก�รสร้�งนวัตกรรม 
เพื่อพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม เมื่อผนวกกับก�รศึกษ�ข้อมูลด้�นก�รตล�ด กฎหม�ย
และกฎระเบียบ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จะส่งผลให้ส�ม�รถกำ�หนดกลยุทธ์
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล มีก�รว�งแผนก�รวิจัย กำ�หนด 
รูปแบบก�รคุ้มครองที่เหม�ะสม บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� 
สร้�งผลง�นที่มีศักยภ�พก�รใช้ประโยชน์ เกิดคว�มคุ้มค่�ในเชิงงบประม�ณและระยะเวล�
ก�รวิจัย 

3. สิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน  
เชิงพาณิชย์

 ห�กผลง�นวิจัยใดมีก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ สวทช. จะจัดสรรร�ยได้ 
ให้แก่พนักง�นที่มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รวิจัย ต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดในข้อบังคับคณะกรรม 
ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รจัดสรรผลประโยชน์จ�กก�รนำ�
ผลง�นวิจัยไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์ พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ต�มที่ระบุในข้อบังคับฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เฉพ�ะร�ยได้ที่ สวทช. ได้
รับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎ�คม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 

2. ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรผลประโยชน์ หม�ยถึง พนักง�น สวทช. ที่เป็นผู้ดำ�เนินก�รหรือ
มีส่วนร่วมในก�รวิจัย และมีสถ�นภ�พเป็นพนักง�น สวทช. ณ วันที่คณะทำ�ง�น
จัดสรรผลประโยชน์จ�กก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์อนุมัติก�รจัดสรร
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นั้นๆ 
3. ผลง�นวิจัยที่มีสิทธิได้รับก�รจัดสรรผลประโยชน์ หม�ยถึง ผลง�นที่ส�ม�รถได้รับ

คว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยว่�ด้วยทรัพย์สินท�งปัญญ�ในน�มของ สวทช. หรือ ใน
น�ม สวทช. ร่วมกับหน่วยง�นอื่น และ สวทช. มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จ�กก�รนำ�
ผลง�นนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ 

   ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลง�นวิจัยที่ สวทช. ให้ทุนอุดหนุนก�รวิจัย พัฒน�และ
วิศวกรรม ต�มข้อบังคับคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยภ�ยใต้ทุนอุดหนุนโครงก�รวิจัย พัฒน�และ
วิศวกรรม พ.ศ. 2553

4. กรณีที่ สวทช. เป็นเจ้�ของร่วมในผลง�นวิจัยร่วมกับหน่วยง�นภ�ยนอก  สวทช. จะ
จัดสรรผลประโยชน์ให้หน่วยง�นภ�ยนอกต�มสัดส่วนที่ตกลงไว้ก่อนนำ�ร�ยได้ส่วน
ที่เหลือม�จัดสรรให้แก่พนักง�น สวทช. ต่อไป 

5. ก�รจัดสรรผลประโยชน์แก่พนักง�น สวทช. ใช้อัตร�คงที่ (Fixed rate) โดยคำ�นวณ
ร�ยได้สะสมจ�กก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์แบบขั้นบันไดดังนี้ 
5.1. ร�ยได้สะสมส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บ�ทแรก จัดสรรให้คณะผู้วิจัยในอัตร� 

ร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30 นำ�ส่งเข้�กองทุนเพ่ือก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ 
และเทคโนโลยีของ สวทช.

5.2. ร�ยได้สะสมส่วนที่เกิน 1,000,000 บ�ทแรก จัดสรรให้คณะผู้วิจัยในอัตร�  
ร้อยละ 30 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 70 นำ�ส่งเข้�กองทุนเพ่ือก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ 
และเทคโนโลยีของ สวทช. 

6. เมื่อพนักง�น สวทช. ร�ยใดสิ้นสุดสถ�นภ�พก�รเป็นพนักง�นภ�ยหลังก�รอนุมัติ
จัดสรรผลประโยชน์ ให้นำ�สัดส่วนร�ยได้ที่พนักง�นดังกล่�วมีสิทธิได้รับหลังจ�กนั้น
ทั้งหมดส่งเข้�กองทุนเพื่อก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ต่อไป
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4. ใครคือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

 หลักท่ัวไป : พนักง�นท่ีคิดค้นก�รประดิษฐ์ใดๆ จะได้รับก�รระบุช่ือเป็น “ผู้ประดิษฐ์” 
(Inventor) และมีหน้�ที่โอนสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผลง�นวิจัยที่เกิดขึ้นให้แก่ 
สวทช. และ/หรือ หน่วยง�นอื่น โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของก�รวิจัย ตัวอย่�งเช่น 

1. สวทช. เป็นเจ้�ของสิทธิแต่ผู้เดียวสำ�หรับผลง�นวิจัยที่เกิดขึ้นภ�ยใต้โครงก�รวิจัย
ภ�ยใน สวทช. (In-house research) ต�มสัญญ�จ้�งง�น

2.  สวทช. เป็นเจ้�ของสิทธิร่วมกับหน่วยง�นอื่นในผลง�นวิจัยที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินก�ร 
ร่วมวิจัย  (Collaborative  research) ต�มเงื่อนไขที่คู่สัญญ�ตกลงเป็นล�ยลักษณ์
อักษร

3. สวทช. ในฐ�นะหน่วยง�นให้ทุนอุดหนุนก�รวิจัย พัฒน� และวิศวกรรม (Research 
grant - OUT) เป็นเจ้�ของสิทธิร่วมกับหน่วยง�นผู้รับทุนและหน่วยง�นสนับสนุน 
ทุนวิจัยร่วม (ห�กมี) ต�มข้อบังคับคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
แห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รผลง�นวิจัยภ�ยใต้ทุนอุดหนุนโครงก�รวิจัย พัฒน� 
และวิศวกรรม พ.ศ. 2553

4.  กรณี สวทช. เป็นผู้รับทุนอุดหนุนก�รวิจัย พัฒน� และวิศวกรรม (Research grant 
- IN) คว�มเป็นเจ้�ของสิทธิเป็นไปต�มเงื่อนไขที่ระบุในสัญญ�รับทุนอุดหนุนก�รวิจัย

หลัก : ความเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย

ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะ
ของการวิจัย
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 5. กรณีใดที่พนักงานมีหน้าที่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ สวทช. 
1. ผลง�นที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย แม้นอกเหนือเวล�

ปฏิบัติง�นต�มปกติ และก่อให้เกิดผลง�นวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

2. ผลง�นที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�นที่นอกเหนือหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย แต่มีก�รใช้
ข้อมูล สถิติ ห้องปฏิบัติก�ร วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพย�กรใดๆ ของ สวทช. อย่�งมี
นัยสำ�คัญ (Significant use)

3. สำ�หรับผลง�นอื่นนอกเหนือจ�ก 1 และ 2 ที่ดำ�เนินก�รร่วมกับหน่วยง�นอื่น โดย
ไม่มีก�รตกลงระหว่�ง สวทช. และหน่วยง�นอื่นเป็นล�ยลักษณ์อักษร ไม่ว่�มีก�ร
ขออนุญ�ตหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บหรือไม่ ให้พนักง�นห�รือกับ TLO เพื่อ
ห�รือแนวท�งดำ�เนินก�รต่อไป

6. ใครมีสิทธิยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ใดๆ จะทำ�ในน�ม สวทช. ท้ังน้ี ไม่
อนุญ�ตให้พนักง�นระบุช่ือเป็นเจ้�ของสิทธิในทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� แม้ว่� สวทช. ไม่ประสงค์ขอรับคว�มคุ้มครอง
ในผลง�นวิจัยน้ันก็ต�ม 

สวทช. สงวนสิทธิในการยื่น
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน        
ทางปัญญาในนามหน่วยงาน

พนักงานมีหน้าที่โอนสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกิดจากการดำาเนินงานวิจัย แก่ สวทช.

IP
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7. ใครคือผู้ประดิษฐ์
 บุคคลที่จะได้รับก�รระบุชื่อว่�เป็น “ผู้ประดิษฐ์” จะต้องเป็นผู้ดำ�เนินก�รวิจัย 
พัฒน� หรือให้คำ�ปรึกษ�แก่ง�นวิจัยนั้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งไม่รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับง�นวิจัยในด้�นอื่นๆ เช่น ก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่งหรือภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของบุคคล 
ใดบุคคลหนึ่ง ก�รจัดเตรียมเอกส�รต่�งๆ ก�รเป็นผู้ประส�นง�นโครงก�ร ก�รเป็นผู้บังคับ
บัญช�ที่มีหน้�ที่ในก�รอนุมัติ เป็นต้น

8. การรักษาความลับของข้อมูล
 ทุกคนที่มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินโครงก�รวิจัย และ/หรือ เข้�ถึงข้อมูลเกี่ยวกับ  
ง�นวิจัย มีหน้�ที่รักษ�คว�มลับของข้อมูล ทั้งนี้ หัวหน้�โครงก�รวิจัยมีหน้�ที่แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่�ยให้ทร�บถึงหน้�ที่ รวมทั้งระยะเวล�ที่ผูกพันในก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูล และ
ระมัดระวังมิให้มีก�รนำ�ข้อมูลใดๆ ของโครงก�รวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่�งไม่เหม�ะสม หรือ
ไม่ได้รับอนุญ�ต

ผู้ประดิษฐ์ คือ บุคคลที่ดำาเนิน
การวิจัยและพัฒนาเท่านั้น

ทุกคนที่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย     
มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลตามเงื่อนไข

และระยะเวลาที่ระบุ
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9. ข้อพึงระวังในการเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัย
1. ก่อนยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวง

พ�ณิชย์ พึงหลีกเล่ียงก�รเปิดเผยข้อมูลต่อส�ธ�รณะในรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รตีพิมพ์
บทคว�ม ก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัยในก�รประชุม/ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร เป็นต้น 

2. ห�กประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยง�นใดหน่วยง�น 
หนึ่งก่อนที่กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�จะประก�ศโฆษณ�คำ�ขอรับสิทธิบัตรต่อ 
ส�ธ�รณะ (Publication) ต้องจัดทำ�สัญญ�ก�รเก็บรักษ�คว�มลับ (Non-disclosure 
Agreement - NDA) กับผู้รับข้อมูลก่อนก�รเปิดเผยดังกล่�ว

3. สมุดบันทึกก�รวิจัย (Laboratory notebook) ต้องเก็บไว้ในสถ�นที่ที่มีม�ตรก�ร
ในก�รรักษ�คว�มปลอดภัย เช่น เก็บในตู้นิรภัย มีก�รจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้�ถึงข้อมูล 
และละเว้นก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น

เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุด  โปรดสอบถาม TLO 
เพื่อความมั่นใจ ก่อนเปิดเผยข้อมูล

ผลงานวิจัยใดๆ

TLO

C R

TM
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10. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) คืออะไร
 หม�ยถึงก�รที่เจ้�ของสิทธิในเทคโนโลยี หรือเรียกว่� “ผู้อนุญ�ตให้ใช้สิทธิ” 
(Licensor) อนุญ�ตให้บุคคลอื่น หรือเรียกว่� “ผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ” (Licensee) นำ�   
ผลง�นวิจัยของตนไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์หรือเพ่ือประโยชน์ส�ธ�รณะต�มเงื่อนไข
ที่ระบุ เช่น เพื่อผลิต ใช้ หรือผลิตและจำ�หน่�ย เป็นต้น ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด โดย
กำ�หนดค่�ตอบแทนก�รใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้

IP C

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงเป็นเจ้าของผลงานวิจัย
เพียงแต่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในผลงานวิจัย

ของตนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำาหนด

10



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

11. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยมีขั้นตอนอย่างไร
1. นักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องติดต่อ TLO โดยแจ้งว่�ผลง�นวิจัยมีก�รพัฒน�อยู่ในระดับ 

ใด เพื่อวิเคร�ะห์ศักยภ�พก�รใช้ประโยชน์ของผลง�นวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
หรือ TLO ริเริ่มคัดกรองผลง�นวิจัยที่มีศักยภ�พเอง หรือผู้สนใจแจ้งคว�มประสงค์
ต่อ TLO เพื่อขออนุญ�ตใช้สิทธิในผลง�นวิจัยที่ต้องก�ร

2. กำ�หนดกลุ่มผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิที่มีศักยภ�พ โดย TLO จะประส�นง�นและ
ทำ�ง�นร่วมกับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่องเพื่อแสวงห�ผู้รับอนุญ�ตให้ใช้
สิทธิท่ีมีคว�มพร้อมและมีศักยภ�พที่เหม�ะสมกับเทคโนโลยีที่จะอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ 
โดยจัดให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบก�รแบบเฉพ�ะกลุ่ม เผยแพร่ข้อมูลท�ง
เว็บไซต์ ก�รจัดแสดงผลง�นในก�รประชุม สัมมน� และนิทรรศก�รต่�งๆ เป็นต้น

3. ห�กจำ�เป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผลง�นวิจัยเชิงลึกในขั้นตอนก�รเจรจ�เงื่อนไขก�ร
อนุญ�ตให้ใช้สิทธิ  TLO จะจัดให้ผู้รับข้อมูลลงน�มในสัญญ�ก�รเก็บรักษ�คว�มลับ 
(Non-disclosure Agreement - NDA) 

4. รูปแบบของก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิจะคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมของเทคโนโลยี รวมทั้ง 
คว�มต้องก�รและศักยภ�พของผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิเป็นสำ�คัญ ได้แก่ สัญญ�
อนุญ�ตให้ใช้สิทธิในก�รผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ หรือสัญญ�อนุญ�ตให้ใช้สิทธิ 
เพื่อก�รทดสอบตล�ด หรือสัญญ�อนุญ�ตให้ใช้วัสดุ (Material Transfer Agreement) 
เป็นต้น

laboratory scale pilot scale industrial scale
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5. นักวิจัยและหน่วยง�นต้นสังกัดของนักวิจัยมีส่วนร่วมให้คว�มเห็นแก่ TLO ในก�ร
กำ�หนดเงื่อนไขและค่�ตอบแทนก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิในเชิงพ�ณิชย์ ซึ่งข้อมูลนี้เป็น
ข้อมูลที่ใช้เฉพ�ะภ�ยในหน่วยง�นเท่�นั้น และห้�มมิให้เปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอก  

6. TLO ประส�นง�น พัฒน� และกำ�หนดแนวท�งและรูปแบบก�รใช้ประโยชน์เชิง
พ�ณิชย์ร่วมกับผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ เจรจ�ต่อรองรูปแบบและอัตร�ค่�ตอบแทน 
รวมถึงเงื่อนไขต่�งๆ 

7� ระหว่�งอ�ยุของสัญญ�อนุญ�ตให้ใช้สิทธิในผลง�นวิจัย ผู้อนุญ�ตให้ใช้สิทธิ (Licensor) 
และผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ (Licensee) มีหน้�ที่สนับสนุนให้ผลง�นวิจัยนั้นนำ�ไปสู่
ก�รใช้ประโยชน์อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งนี้ TLO จะประส�นง�น ติดต�มผล รวมทั้ง
แก้ไขปัญห� และ/หรือแสวงห�แนวท�งที่เหม�ะสม ในกรณีที่มีข้อติดขัดในระหว่�ง
ก�รใช้ประโยชน์ผลง�นวิจัย  

TLO นักวิจัย และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
จะดำาเนินการร่วมกันเพื่อให้สามารถนำา

ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

TLO

IP
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เอกส�รอ้�งอิง

1. ข้อบังคับคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รจัดสรร 
ผลประโยชน์จ�กก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์ พ.ศ. 2551

2. ข้อบังคับคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รบริห�ร 
จัดก�รผลง�นวิจัยภ�ยใต้ทุนอุดหนุนโครงก�รวิจัย พัฒน�และวิศวกรรม พ.ศ. 2553

3. ประก�ศสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ เรื่อง นโยบ�ยด้�น
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ พ.ศ. 
2555
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