
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ว่าดว้ยการบรหิารจัดการ  การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวตักรรม  และการรายงาน   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการบริหารจัดการ  การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และการรายงาน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม   
เพื่อติดตามและตรวจสอบให้มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ว่าด้วยการบริหารจัดการ  การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และการรายงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“เจ้าของผลงาน”  หมายความว่า  ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้รับทุนหรือนักวิจัยทุกทอดด้วย 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ข้อ ๔ การแจ้ง  การรายงาน  การยื่นค าขอ  และการแจ้งค าสั่งหรือแจ้งผลการพิจารณา 

ตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ผู้ให้ทุนก าหนด 

หมวด  ๑ 
การบริหารจัดการและการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวตักรรม 

 
 

ข้อ ๕ เจ้าของผลงานมีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้แก่การด าเนินการ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น 
(๒) การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ 
(๓) การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน 
(๔) การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์   
ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดมีลักษณะพิเศษ  ผู้ให้ทุนอาจก าหนดวิธีการ

บริหารจัดการผลงานดังกล่าวเพ่ิมเติมหรือแตกต่างจากหมวดนี้ก็ได้  แต่จะก าหนดวิธีการบริหารจัดการ  
ที่เป็นภาระเกินความจ าเป็นไม่ได้ 

้หนา   ๑๘
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ในกรณีที่เจ้าของผลงานเห็นว่าวิธีการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนก าหนด
ตามวรรคสองเป็นภาระเกินความจ าเป็น  เจ้าของผลงานอาจขอให้ผู้ให้ทุนพิจารณาทบทวนวิธีการบริหาร
จัดการผลงานดังกล่าวได้  ในการนี้  ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จและแจ้งค าสั่งให้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดตามวรรคสองไปยังเจ้าของผลงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

เจ้าของผลงานอาจอุทธรณ์ค าสั่งไปยังส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจาก  
ผู้ให้ทุน  ในการนี้  ให้ส านักงานพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
และให้ผู้ให้ทุนปฏิบัติตามค าวินิจฉัยดังกล่าว 

ข้อ ๖ เจ้าของผลงานมีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์  ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ต่อผู้ให้ทุน 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  เจ้าของผลงานอาจยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน  
และกลไกการใช้ประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนได้  โดยแสดงเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผน  
และกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้  และให้ผู้ให้ทุนพิจารณาค าขอนั้นโดยเร็ว   

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นว่าการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ตามวรรคสอง
จะกระทบต่อการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ให้ทุนในสาระส าคัญ   
ผู้ให้ทุนมีอ านาจสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์  หรือสั่งให้เจ้าของผลงาน
ด าเนินการตามแนวทางที่ผู้ให้ทุนก าหนดได้ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดอาจขอรับสิทธิ  ขอจดทะเบียนหรือด าเนินการอื่น 
ตามกฎหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับผลงานวิจัยและ  
นวัตกรรมนั้น  ให้เจ้าของผลงานยื่นค าขอรับสิทธิ  ค าขอจดทะเบียนหรือด าเนินการนั้นภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด   

ในการขอรับสิทธิ  ขอจดทะเบียนหรือด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของผลงานจะต้องแสดง  
ให้ปรากฏในค าขอว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไดร้ับการสนบัสนุนทุนวจิัยและนวตักรรมจากหนว่ยงาน
ของรัฐผู้ให้ทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้ทุน 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
ความลับทางการค้า  ให้เจ้าของผลงานนั้นจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาผลงานนั้นไว้เป็นความลับ   
โดยผู้ให้ทุนอาจติดตามตรวจสอบมาตรการดังกล่าวให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมในการรักษาความลับได้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน  ขอให้เพิกถอน  หรือด าเนินการเป็นประการอื่นใด  อันอาจ  
ท าให้เจ้าของผลงานไม่ได้รับสิทธิหรือต้องเสียสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นที่เกี่ยวกับ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนเป็นเจ้าของ  เจ้าของผลงานนั้นมีหน้าที่เข้าชี้แจง  โต้แย้ง  หรือเข้าร่วม  
ในกระบวนการต่าง  ๆ  ตลอดจนด าเนินคดี  เพ่ือปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นของตน  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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ข้อ  ๑๐ เจ้าของผลงานต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด  เพ่ือให้ตนคงมี
สถานะเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตน  
เป็นเจ้าของ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

ข้อ  ๑๑ ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์จะด าเนินการเพ่ือให้ได้มา  ปกป้อง  หรือรักษาสิทธิ 
ของตนตามข้อ  7  วรรคหนึ่ง  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๐  ให้เจ้าของผลงานนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้ให้ทุนทราบโดยเร็ว  และให้โอนความเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวเป็นของผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า   
เพ่ือให้ผู้ให้ทุนสามารถพิจารณาขอรับสิทธิ  เข้าปกป้องสิทธิ  หรือช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือคงสถานะ  
ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้ 

ข้อ  ๑๒ ในกรณีที่มีบุคคลขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เจ้าของผลงานจะท า
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี  กับบุคคลดังกล่าวก็ได้  ในกรณีที่มีบุคคล  
ขออนุญาตใช้สิทธิหลายราย  ให้เจ้าของผลงานท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่มีศักยภาพในการ  
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และมีฐานการผลิตหรือมีการด าเนินธุรกิ จในประเทศไทย 
อยู่ในขณะที่ขออนุญาตใช้สิทธิเป็นล าดับแรก   

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใดมีผลท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
และนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว  และผู้ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมิได้มีฐานการผลิตหรือด าเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย  ให้เจ้าของผลงานแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ทุนทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการ
ท าสัญญาดังกล่าว  เป็นการล่วงหนา้ไมน่้อยกวา่สามสิบวนักอ่นที่จะท าสัญญา  พร้อมทั้งแสดงเอกสารหรอื
หลักฐานประกอบการให้เหตุผลดังกล่าวด้วย 

ข้อ  ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามให้การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและกลไกการใช้
ประโยชน์  ให้เจ้าของผลงานจัดท ารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
เสนอต่อผู้ให้ทุนทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงานนั้น 

รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งต้องแสดงความเชื่อมโยง  
กับแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยื่นไว้ต่อผู้ให้ทุนหรือที่ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามข้อ  ๖  และอย่างน้อยต้องระบุข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระดับการพัฒนาของเทคโนโลยี  หรือการพัฒนาต่อยอด 
(๒) สถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(๓) รายงานความก้าวหน้าในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๔) จ านวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  และเงื่อนไขการอนุญาต  ทั้งกรณีในประเทศและ

ต่างประเทศ  และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
(๕) การพัฒนาแผนธุรกิจ  การหาตลาด  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด  หรือ 

ความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น   

้หนา   ๒๐
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(๖) รายได้หรือประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบปี  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จริง  ให้เจ้ าของผลงานด าเนินการ

ตามวรรคหนึ่งจนครบก าหนดเวลาสามปีนับจากวันที่มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
เป็นครั้งแรก  เว้นแต่เป็นกรณีการใช้ประโยชน์โดยการจ าหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม   
ให้รายงานถึงปีที่มีการจ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว 

กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์  ให้เจ้าของผลงานรายงานการใช้
ประโยชน์เมื่อครบรอบระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยื่นแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ฉบับใหม่หรือ  
เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่เป็นเจ้าของ  สุดแต่เวลาใดจะถึงก่อน  และการรายงานครั้งต่อไปให้รายงาน  
ทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รายงานครั้งก่อน 

ข้อ  ๑๔ เมื่อเจ้าของผลงานได้รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อ  ๑๓  
หากผู้ให้ทุนเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความก้าวหน้าแตกต่างจากแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้
อย่างมีนัยส าคัญจนอาจกระทบต่อการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ให้ทุน  
ผู้ให้ทุนอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้เจ้าของผลงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็ได้ 

ข้อ  ๑๕ การแจ้งเหตุผลความจ าเป็นตามข้อ  ๑๒  วรรคสอง  และรายงานการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อ  ๑๓  ให้ผู้ให้ทุนรักษาไว้เป็นความลับ  โดยถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
เว้นแต่เจ้าของผลงานจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย 

ข้อ  ๑๖ ในกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ให้ผู้รับทุนหรือ
นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานมีหน้าที่จัดสรรรายได้ตามที่ก าหนดในมาตรา  ๑๔ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของผลงานจัดให้มีระบบบัญชีที่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

หมวด  ๒ 
การใช้ประโยชนแ์ละความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเจ้าของ 

และการติดตามการใชป้ระโยชน์ของผู้ให้ทุน 
 
 

ข้อ  ๑๗ ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ติดตามให้เจ้าของผลงานด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หากยัง
ไม่มีการด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแผนและกลไกการใช้
ประโยชน์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงาน
ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด  พร้อมทั้งระบุเหตุที่มีการปฏิบัติ  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนนั้นด้วย 
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ข้อ  ๑๘ เจ้าของผลงานต้องน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามที่ก าหนดในแผน
และกลไกการใช้ประโยชน์  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาสองปี  หรือระยะเวลาอื่นที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  ส าหรับเทคโนโลยีบางลักษณะหรือตามลักษณะการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

กรณีที่เจ้าของผลงานไม่น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ให้ทุนแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานด าเนินการให้ถูกต้อง  ภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด  เว้นแต่จะได้มีการขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ตามข้อ  ๑9 

ข้อ  ๑๙ ก่อนครบระยะเวลาตามข้อ  ๑๘  หากเจ้าของผลงานยังมิได้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม  แต่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ต่อไป  ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้ทุน
พร้อมด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่แสดงถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ดังกล่าว   

เมื่อผู้ให้ทุนได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน  และในกรณี
ที่เห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีความพยายามในการใช้ประโยชน์และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึง  ความไม่พยายาม  
ตามข้อ  ๒๐  ให้ผู้ให้ทุนขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการด าเนินการตามแผน  รวมทั้งสิทธิ  
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

ให้ผู้ให้ทุนแจ้งผลการพิจารณาค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการขยาย
หรือไม่ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว 

ในกรณีที่แผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการด าเนินการตามแผนไม่สอดคล้องกับ
การขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์  ให้ผู้ให้ทุนแจ้งให้เจ้าของผลงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไก
การใช้ประโยชน์ให้รองรับการขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไปพร้อมกับการแจ้งผลการพิจารณาค าขอ
ตามวรรคสามด้วย 

ให้น าความในข้อ  ๑๓  วรรคสี่  มาใช้บังคับแก่การรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ตามวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๐ ในการพิจารณาความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ให้ผู้ให้ทุน
พิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ได้ยื่นพร้อมค าขอว่า  ผู้ยื่นค าขอได้ด าเนินการและต้องไม่มี
พฤติการณ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ยื่นค าขอได้ด าเนินการหรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึงความพยายามในการ
ใช้ประโยชน์  โดยอาจพิจารณาจากพฤติการณ์แวดล้อมหรือมาตรฐานการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม  เช่น 

 (ก) การด าเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และมีผลการด าเนินการได้ตามแผน
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแผนดังกล่าว 
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 (ข) การระดมความคิดเห็นเพ่ือวางยุทธศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ  
หรือทางสาธารณประโยชน์ 

 (ค) ก าหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 (ง) การสอบทานสถานะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไปใช้ประโยชน์  (Due  diligence)   
 (จ) การท าวิจัยตลาด  (market  survey) 
 (ฉ) การพัฒนาต่อยอดระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  (Technology  Readiness  Level)  

ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามสมควร 
 (ช) การออกแบบรูปลักษณะภายนอกและบรรจุภัณฑ์ 
 (ซ) การแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 (ฌ) การวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 (ญ) การเข้าร่วมงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์  การประกวด  หรือการจับคู่ธุรกิจ 
 (ฎ) การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมอื่นที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกัน 
(๒) ผู้ยื่นค าขอต้องไม่มีพฤติการณ์หรือลักษณะที่แสดงถึงความไม่พยายาม  เช่น 
 (ก) การไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  ข้อ  ๘  หรือข้อ  ๙ 
 (ข) การไม่ด าเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และมีผลการด าเนินการต่ ากว่า

ร้อยละยี่สิบของแผนดังกล่าว   
ข้อ  ๒๑ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี   

ให้ผู้ให้ทุนแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยให้
แจ้งผลของการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

ข้อ  ๒๒ ในกรณีที่เจ้าของผลงานมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
และการรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนดตามข้อ  ๑๗  
หรือมิได้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนดตามข้อ  ๑๘  หรือ
ข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี  ให้ความเป็นเจ้าของผลงานนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว  เว้นแต่เจ้าของผลงานได้อุทธรณ์การพิจารณาของผู้ให้ทุน  และคณะกรรมการ 
มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นอย่างอื่น 

เมื่อสิทธิเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน  ให้ผู้ให้ทุนแจ้งให้ผู้มีหน้าที่  
และอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อไป  และเมื่อเปลี่ยนแปลง 
ทางทะเบียนแล้วเสร็จ  ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ทุนทราบด้วย 
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ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งตกเป็นของผู้ให้ทุนตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึง  
ความเป็นเจ้าของในสิ่งประดิษฐ์  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องจักร  ผลิตภัณฑ์  หรือสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่ผลิต  
ท าหรือสร้างขึ้นจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

ศาสตราจารยก์ิตติคุณสุทธิพร  จติตม์ิตรภาพ 
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้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕


