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พิมพ์ครั้งที่ 2
เอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA’s Intellectual Property Guideline) ฉบับนี้ จัดพิมพ์
ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว
กับทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. (ในเอกสารฉบับนี้ รวม
เรียกว่า “พนักงาน”) หน่วยงานภายนอก และ/หรือบุคคลใดที่ดำ�เนินการร่วมกับ สวทช.
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการนำ�
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง และประกาศ
ต่างๆ ของ สวทช.

				
(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)
					
ผู้อำ�นวยการ
			
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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แนะนำ�สำ�นักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
(Technology Licensing Office: TLO)
TLO มีหน้าทีใ่ นการดูแลและให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับการบริหารจัดการผลงานวิจยั ของ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ มุง่ คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ในผลงานวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม และส่งเสริมการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้แก่ สวทช. ซึง่ รายได้ดงั กล่าวจะถูกนำ�มา
ใช้ในการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ จัดสรรรายได้สว่ นหนึง่ ให้แก่พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อ
ไป นอกจากนีย้ งั จัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ ทีม่ สี ว่ นช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนัก
ในด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาแก่สงั คมในภาพรวม
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Business : IPB)
อีเมล์ : ipbiz@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1325

กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Strategy: IPS)
อีเมล์ : ips@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1319

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Policy : IPP)
อีเมล์ : tlo-copyright@nstda.or.th
tlo-trademark@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1313

(Intellectual Property Management : IPM)
อีเมล์ : ipm@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1315
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ประกาศสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่มุ่งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าว และโดยที่ สวทช. ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในการสร้างสรรค์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในการ
นี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ที่มี
วัตถุประสงค์และให้อำ�นาจตามมาตรา 11 (1) และมาตรา 12 (2) ในการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ตลอดจนนานาประเทศ เพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ และให้ สวทช. มีอำ�นาจรับค่า
ตอบแทนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทำ�ความตกลงและกำ�หนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้น จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ดังนี้
1. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ โดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้
เกิดบรรยากาศการสร้างงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมอันมีทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่งนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือสาธารณประโยชน์
2.	 สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจน รวมทั้งเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเชิงวิชาการภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ได้ดำ�เนินการขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว (หากมี)
4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าในเชิงพาณิชย์
หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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5. ให้มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม
6. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ไ ม่ มี ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
7. ให้ ก ารสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำ�เนินงานของหน่วยงานดังกล่าว
8. สนับสนุนความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
				

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแก่
หน่วยงานภายนอก
สวทช. กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และ
วิศวกรรมแก่หน่วยงานภายนอกไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการ
วิจัย พัฒนา และวิศวกรรม พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. จำ�กัดขอบเขตการบังคับใช้เฉพาะการให้ทุนโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแก่
หน่วยงานภายนอก
2. สวทช. อาจให้ทุนสนับสนุนการดำ�เนินการวิจัยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
ร่วมอื่น
3. สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานผูร้ บั ทุนและหน่วย
งานสนับสนุนทุนวิจยั ร่วม (หากมี)
4. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยจะพิจารณาศักยภาพ
และรูปแบบการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หากหน่วยงานผู้รับทุน
และ/หรือหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจยั ร่วม (หากมี) ไม่เห็นชอบในการคัดเลือกดังกล่าว
สามารถอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการบริหารจัดการผลงานวิจยั สวทช. ได้ภายใน 30 วัน
ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดย
หน่วยงานผู้รับทุนรับผิดชอบหนึ่งส่วน และส่วนที่เหลือให้ สวทช. รับผิดชอบค่าใช้
จ่ายร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (หากมี) ตามสัดส่วนการให้ทุน
5. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศให้ทำ�ความตกลงเป็น
รายกรณี โดย สวทช. จะนำ�เรื่องหารือเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารจัดการผลงานวิจัยก่อน
6. เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น สวทช. สงวนสิทธิในการเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัย
ในเชิงพาณิชย์ โดยผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
ที่เหมาะสมและสมควรโดยแสดงหลักฐานการใช้จ่าย และได้รับค่าตอบแทนการ
บริหารจัดการผลงานวิจัยในอัตราร้อยละ 15 ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
7. การจัดสรรผลประโยชน์ภายหลังหักค่าใช้จา่ ยตามข้อ 7 สวทช. จะจัดสรรผลประโยชน์
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ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยร่วม (หากมี) ก่อน ตามสัดส่วนการให้ทุน จาก
นั้น สวทช. จะจัดสรรผลประโยชน์ที่ สวทช. มีสิทธิได้รับให้แก่หน่วยงานผู้รับทุน
ในอัตราร้อยละ 75 ส่วนที่เหลือร้อยละ 25 ตกเป็นสิทธิของ สวทช.

2. การวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาก่อนการวิจัย
ข้อมูลสิทธิบตั รทีเ่ ปิดเผยในฐานข้อมูลต่างๆ สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
แนวโน้มและรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เกิดการกำ�หนดทิศทางการวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
นโยบายของ สวทช. ที่มุ่งเน้นการนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่อผนวกกับการศึกษาข้อมูลด้านการตลาด กฎหมาย
และกฎระเบียบ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จะส่งผลให้สามารถกำ�หนดกลยุทธ์
ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนการวิจัย กำ�หนด
รูปแบบการคุ้มครองที่เหมาะสม บริหารจัดการความเสี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
สร้างผลงานที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ เกิดความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณและระยะเวลา
การวิจัย

3. สิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
หากผลงานวิจัยใดมีการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สวทช. จะจัดสรรรายได้
ให้แก่พนักงานที่มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการวิจัย ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในข้อบังคับคณะกรรม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์จากการนำ�
ผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในข้อบังคับฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะรายได้ที่ สวทช. ได้
รับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
2. ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรผลประโยชน์ หมายถึง พนักงาน สวทช. ที่เป็นผู้ดำ�เนินการหรือ
มีส่วนร่วมในการวิจัย และมีสถานภาพเป็นพนักงาน สวทช. ณ วันที่คณะทำ�งาน
จัดสรรผลประโยชน์จากการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์อนุมัติการจัดสรร
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นั้นๆ
3. ผลงานวิจัยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ หมายถึง ผลงานที่สามารถได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในนามของ สวทช. หรือ ใน
นาม สวทช. ร่วมกับหน่วยงานอื่น และ สวทช. มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการนำ�
ผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
			
ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลงานวิจัยที่ สวทช. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม พ.ศ. 2553
4. กรณีที่ สวทช. เป็นเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก สวทช. จะ
จัดสรรผลประโยชน์ให้หน่วยงานภายนอกตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ก่อนนำ�รายได้ส่วน
ที่เหลือมาจัดสรรให้แก่พนักงาน สวทช. ต่อไป
5. การจัดสรรผลประโยชน์แก่พนักงาน สวทช. ใช้อัตราคงที่ (Fixed rate) โดยคำ�นวณ
รายได้สะสมจากการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์แบบขั้นบันไดดังนี้
5.1. รายได้สะสมส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาทแรก จัดสรรให้คณะผู้วิจัยในอัตรา
ร้อยละ 70 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 30 นำ�ส่งเข้ากองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สวทช.
5.2. รายได้สะสมส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทแรก จัดสรรให้คณะผู้วิจัยในอัตรา
ร้อยละ 30 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 70 นำ�ส่งเข้ากองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สวทช.
6. เมื่อพนักงาน สวทช. รายใดสิ้นสุดสถานภาพการเป็นพนักงานภายหลังการอนุมัติ
จัดสรรผลประโยชน์ ให้นำ�สัดส่วนรายได้ที่พนักงานดังกล่าวมีสิทธิได้รับหลังจากนั้น
ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ต่อไป
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4. ใครคือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย
หลักทัว่ ไป : พนักงานทีค่ ดิ ค้นการประดิษฐ์ใดๆ จะได้รบั การระบุชอ่ื เป็น “ผูป้ ระดิษฐ์”
(Inventor)
และมีหน้าที่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นให้แก่
สวทช. และ/หรือ หน่วยงานอื่น โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของการวิจัย ตัวอย่างเช่น
1. สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิแต่ผู้เดียวสำ�หรับผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการวิจัย
ภายใน สวทช. (In-house research) ตามสัญญาจ้างงาน
2. สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับหน่วยงานอื่นในผลงานวิจัยที่เกิดจากการดำ�เนินการ
ร่วมวิจัย (Collaborative research) ตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร
3. สวทช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม (Research
grant - OUT) เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับหน่วยงานผู้รับทุนและหน่วยงานสนับสนุน
ทุนวิจัยร่วม (หากมี) ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจยั ภายใต้ทนุ อุดหนุนโครงการวิจยั พัฒนา
และวิศวกรรม พ.ศ. 2553
4. กรณี สวทช. เป็นผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม (Research grant
- IN) ความเป็นเจ้าของสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

หลัก : ความเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย
ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะ
ของการวิจัย
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5. กรณี ใดที่พนักงานมีหน้าที่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ สวทช.
1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แม้นอกเหนือเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ และก่อให้เกิดผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
2. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่นอกเหนือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่มีการใช้
ข้อมูล สถิติ ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรใดๆ ของ สวทช. อย่างมี
นัยสำ�คัญ (Significant use)
3. สำ�หรับผลงานอื่นนอกเหนือจาก 1 และ 2 ที่ดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดย
ไม่มีการตกลงระหว่าง สวทช. และหน่วยงานอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่ามีการ
ขออนุญาตหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือไม่ ให้พนักงานหารือกับ TLO เพื่อ
หารือแนวทางดำ�เนินการต่อไป

พนักงานมีหน้าที่โอนสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกิดจากการดำ�เนินงานวิจัย แก่ สวทช.

IP
6. ใครมีสิทธิยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ จะทำ�ในนาม สวทช. ทัง้ นี้ ไม่
อนุญาตให้พนักงานระบุชอ่ื เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปัญญา แม้วา่ สวทช. ไม่ประสงค์ขอรับความคุม้ ครอง
ในผลงานวิจยั นัน้ ก็ตาม

สวทช. สงวนสิทธิในการยื่น
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาในนามหน่วยงาน
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7. ใครคือผู้ประดิษฐ์
บุคคลที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็น “ผู้ประดิษฐ์” จะต้องเป็นผู้ดำ�เนินการวิจัย
พัฒนา หรือให้คำ�ปรึกษาแก่งานวิจัยนั้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งไม่รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยในด้านอื่นๆ เช่น การดำ�เนินการตามคำ�สั่งหรือภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ การเป็นผู้ประสานงานโครงการ การเป็นผู้บังคับ
บัญชาที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ เป็นต้น

ผู้ประดิษฐ์ คือ บุคคลที่ดำ�เนิน
การวิจัยและพัฒนาเท่านั้น

8. การรักษาความลับของข้อมูล

ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำ�เนินโครงการวิจัย และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูล ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการวิจัยมีหน้าที่แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายให้ทราบถึงหน้าที่ รวมทั้งระยะเวลาที่ผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูล และ
ระมัดระวังมิให้มีการนำ�ข้อมูลใดๆ ของโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม หรือ
ไม่ได้รับอนุญาต

ทุกคนที่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลตามเงื่อนไข
และระยะเวลาที่ระบุ
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9. ข้อพึงระวังในการเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัย
1. ก่อนยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ พึงหลีกเลีย่ งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การตีพมิ พ์
บทความ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม/การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
2. หากประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ ง ก่ อ นที่ ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจะประกาศโฆษณาคำ � ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รต่ อ
สาธารณะ (Publication) ต้องจัดทำ�สัญญาการเก็บรักษาความลับ (Non-disclosure
Agreement - NDA) กับผู้รับข้อมูลก่อนการเปิดเผยดังกล่าว
3. สมุดบันทึกการวิจัย (Laboratory notebook) ต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่มีมาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัย เช่น เก็บในตู้นิรภัย มีการจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้าถึงข้อมูล
และละเว้นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น

เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุด โปรดสอบถาม TLO
เพื่อความมั่นใจ ก่อนเปิดเผยข้อมูล
ผลงานวิจัยใดๆ
C

TM

R

TLO
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10. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) คืออะไร
หมายถึงการที่เจ้าของสิทธิในเทคโนโลยี หรือเรียกว่า “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ”
(Licensor) อนุญาตให้บุคคลอื่น หรือเรียกว่า “ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” (Licensee) นำ�
ผลงานวิจัยของตนไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามเงื่อนไข
ที่ระบุ เช่น เพื่อผลิต ใช้ หรือผลิตและจำ�หน่าย เป็นต้น ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด โดย
กำ�หนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้

IP

C

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงเป็นเจ้าของผลงานวิจัย
เพียงแต่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในผลงานวิจัย
ของตนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำ�หนด
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11. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยมีขั้นตอนอย่างไร
1. นักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องติดต่อ TLO โดยแจ้งว่าผลงานวิจัยมีการพัฒนาอยู่ในระดับ
ใด เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
หรือ TLO ริเริ่มคัดกรองผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเอง หรือผู้สนใจแจ้งความประสงค์
ต่อ TLO เพื่อขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยที่ต้องการ
laboratory scale

pilot scale

industrial scale

2. กำ�หนดกลุ่มผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีศักยภาพ โดย TLO จะประสานงานและ
ทำ�งานร่วมกับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาผู้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ
โดยจัดให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการแบบเฉพาะกลุ่ม เผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ การจัดแสดงผลงานในการประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น
3. หากจำ�เป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยเชิงลึกในขั้นตอนการเจรจาเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ TLO จะจัดให้ผู้รับข้อมูลลงนามในสัญญาการเก็บรักษาความลับ
(Non-disclosure Agreement - NDA)
4. รูปแบบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะคำ�นึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความต้องการและศักยภาพของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นสำ�คัญ ได้แก่ สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เพื่อการทดสอบตลาด หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้วัสดุ (Material Transfer Agreement)
เป็นต้น
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5. นักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยมีส่วนร่วมให้ความเห็นแก่ TLO ในการ
กำ�หนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเชิงพาณิชย์ ซึ่งข้อมูลนี้เป็น
ข้อมูลที่ใช้เฉพาะภายในหน่วยงานเท่านั้น และห้ามมิให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
6. TLO ประสานงาน พัฒนา และกำ�หนดแนวทางและรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ร่วมกับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เจรจาต่อรองรูปแบบและอัตราค่าตอบแทน
รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ
7.	 ระหว่างอายุของสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั ผูอ้ นุญาตให้ใช้สทิ ธิ (Licensor)
และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) มีหน้าที่สนับสนุนให้ผลงานวิจัยนั้นนำ�ไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ TLO จะประสานงาน ติดตามผล รวมทั้ง
แก้ไขปัญหา และ/หรือแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อติดขัดในระหว่าง
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

TLO นักวิจัย และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
จะดำ�เนินการร่วมกันเพื่อให้สามารถนำ�
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

IP

TLO
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เอกสารอ้างอิง
1. ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรร
ผลประโยชน์จากการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2551
2. ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม พ.ศ. 2553
3. ประกาศสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.
2555
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