
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ว่าดว้ยการเปดิเผย  ความเป็นเจ้าของ  และการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปิดเผย  ความเป็นเจ้าของ  
และการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือติดตามและตรวจสอบให้มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘  วรรคสี่  และมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ว่าด้วยการเปิดเผย  ความเป็นเจ้าของ  และการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เจ้าของผลงาน”  หมายความว่า  ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้รับทุนหรือนักวิจัยทุกทอดด้วย 
“หัวหน้าโครงการวิจัย”  หมายความว่า  ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัย  โครงการ 

สร้างนวัตกรรม  หรือชุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งระบุในสัญญาให้ทุนว่าเป็นหัวหน้า
โครงการ 

“ผู้รับโอน”  หมายความว่า  ผู้รับโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ข้อ ๔ การรายงาน  การยื่นค าขอ  และการแจ้งค าสั่ง  ค ารับรอง  หรือผลการพิจารณา  

ตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ผู้ให้ทุนก าหนด 

หมวด  ๑ 
การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวตักรรม 

 
 

ข้อ ๕ ในระหว่างการด าเนินการตามสัญญาให้ทุน  หากปรากฏข้อค้นพบใหม่  ให้หัวหน้า
โครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย  รายงานข้อค้นพบใหม่นั้นต่อผู้รับทุน  
ในโอกาสแรก  โดยในรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และสัญญาให้ทุน 
(๒) รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๓) รายละเอียดข้อค้นพบใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏ 
อยู่แต่เดิม  วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่  และศักยภาพของข้อค้นพบใหม่ 

(๔) รายละเอียดการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้กระท ามาแล้ว  ไม่ว่าจะได้กระท าภายในหรือนอกราชอาณาจักร  และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท า
โดยเอกสาร  สิ่งพิมพ์  การน าออกแสดง  การน าออกจ าหน่าย  หรือการเปิดเผยด้วยประการใด ๆ 

(๕) รายละเอียดอื่นตามที่ส านักงานก าหนด 
การรายงานตามวรรคหนึ่งให้กระท าเป็นการลับ  และผู้ให้ทุนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  ต้องรักษาการ

รายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ 
ข้อ ๖ เมื่อได้รายงานตามข้อ  ๕  แล้ว  หากมีความจ าเป็นที่จะต้องแสดงข้อค้นพบใหม่ 

ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยจะกระท าได้เพียง
เท่าที่จะไม่เป็นการกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  โดยต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้รับทุน 

ข้อ ๗ เมื่อผู้รับทุนได้รับรายงานตามข้อ  ๕  แล้ว  ให้ผู้รับทุนตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับรายงาน  รวมถึงตรวจสอบว่าบุคคลใดสมควรได้รับการระบุชื่อเป็นนักวิจัย 
ซึ่งอาจขอเป็นเจ้าของผลงานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน   

ให้ผู้รับทุนจัดท ารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเสนอต่อผู้ให้ทุนโดยรายงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลตามข้อ  ๕  (๑)  ถึง  (๕)  และระบุกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ 
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้ด้วย 

ให้น าความในข้อ  ๖  มาใช้บังคับแก่การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนทราบด้วย
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ให้ผู้รับทุนเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการวิจัย  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถ
เปิดเผยผลงานภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ผู้รับทุนชี้แจงเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบ 

การไม่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเสียสิทธิในการแจ้งเป็นเจ้าของผลงานตามสัญญาให้ทุน  เว้นแต่ผู้รับทุนไม่เปิดเผย
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย 

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ชี้แจงเหตุผลความล่าช้าตามวรรคหนึ่งให้ผู้ให้ทุนทราบ  ให้ผู้ให้ทุนบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวไว้เพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในครั้งต่อไป 

ข้อ ๙ เมื่อได้รับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว  หากผู้ให้ทุนเห็นว่า
รายงานดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  ผู้ให้ทุนอาจขอให้ผู้รับทุนแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานได้  โ ดยไม่
กระทบกระเทือนถึงการแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ  ๑๐ เมื่อได้รับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อ  ๗  ให้ผู้ให้ทุน 
แจ้งก าหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เปน็เจ้าของผลงานตามข้อ  ๑๔  ให้ผู้รับทุนทราบโดยเรว็  เว้นแต่
ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อ  ๖  แล้ว   

ข้อ  ๑๑ หลังจากที่ผู้รับทุนได้เสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว   
หากต่อมาหัวหน้าโครงการวิจัย  นักวิจัย  หรือผู้รับวิจัยช่วงได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  อันอาจมีผลต่อการขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัย
และนวัตกรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งให้ผู้รับทุนทราบโดยเร็ว  
และให้ผู้รับทุนแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบโดยเร็ว 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้รับทุนหรือผู้ที่ผู้รับทุนมอบหมายเปิดเผย
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม   

ในกรณีที่การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะมีผลท าให้
ก าหนดเวลาในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสั้นลง  ให้ผู้ให้ทุนแจ้งการย่น
ก าหนดเวลาการแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้สั้นลงตามก าหนดระยะเวลาในข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๗  
ให้ผู้รับทุนทราบด้วย   

ข้อ  ๑๒ รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหมวดนี้   
ให้ผู้ให้ทุนรักษาไว้เป็นความลับ  โดยถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการ  
น าไปเปิดเผยต่อผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เว้นแต่ผู้รับทุนจะยินยอม 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย  หรือต่อมาผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน 

ข้อ  ๑๓ ให้น าความในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับแก่
ผู้รับทุนดังต่อไปนี้  โดยอนุโลม 

(๑) ผู้รับทุนซึ่งรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน 
หรือบุคคลในภาคเอกชนร่วมกันให้ทุน   

(๒) ผู้รับทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  ซึ่งใช้เงินรายได้
ของสถาบันซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรรจากกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม   

หมวด  ๒ 
การเป็นเจา้ของผลงานวิจัยและนวตักรรม 

 
 

ข้อ  ๑๔ เมื่อผู้รับทุนได้เสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแล้ว  
หากผู้รับทุนประสงคจ์ะเปน็เจ้าของผลงานนัน้  ให้แจ้งความประสงคเ์ป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ทุนทราบ  

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ตามแบบท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้  
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รับทุนเปิดเผยผลงานดังกล่าว  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  
หากมีการน าผลงานดังกล่าวออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ  หรือในงานแสดงต่อสาธารณะ
ของทางราชการ  ให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่น าผลงานนั้น  
ออกแสดง 

(๒) กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช  
หากมีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์  ให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันที่น าผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์ 

การแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและการเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการ  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ผู้ให้ทุนก าหนด 

ข้อ  ๑๕ แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ตามข้อ  ๑๔  ต้องแสดงการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ลักษณะและสถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(๒) วัตถุประสงค์และรูปแบบของการใช้ประโยชน์ 
(๓) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ือน าผลงานไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนวิธีการขอรับ

ความคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้   ภายในกรอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์  
ส าหรับงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ว่าด้วยการบริหารจัดการ  การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และการรายงาน 

(๔) ผู้รับผิดชอบการด าเนินการตามแผน 
(๕) ประมาณการมูลค่าในเชิงพาณิชย์  หรือประโยชน์เชิงสาธารณะ   
(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ  ๑๖ เมื่อผู้ให้ทุนได้รับแจ้งความประสงค์การเป็นเจ้าของผลงานแล้ว  หากเห็นว่าผู้รับทุน

ได้แจ้งความประสงค์ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้ให้ทุนออกค ารับรองความเป็น
เจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามแบบค ารับรองแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๗ ในกรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานหรือไม่ยื่นความประสงค์
เป็นเจ้าของผลงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้ให้ทุนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหัวหน้าโครงการวิจัย 
เพ่ือแจ้งให้นักวิจัยที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของส าหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเรื่องที่ตนสร้าง  
หรือค้นพบ  ให้แจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว  พร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์
ผลงานนั้น  ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้ให้ทุนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหัวหน้าโครงการวิจัย  เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๑) กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  
หากมีการน าผลงานดังกล่าว  ออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ  หรือในงานแสดงต่อสาธารณะ 
ของทางราชการ  ให้นักวิจัยแจ้งความประสงค์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๒) กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช  
หากมีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์  ให้นักวิจัยแจ้งความประสงค์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

ให้น าความในข้อ  ๑๔  วรรคสอง  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖  มาใช้แก่การแจ้งความประสงค์ 
เป็นเจ้าของผลงานของนักวิจัยด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๘ ในกรณีที่มีผู้รับทุนหลายรายหรือนักวิจัยหลายคนแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน  
ให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยนั้นท าความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือ  
ให้มีสิทธิร่วมกันในผลงานดังกล่าวตามสัดส่วนที่ตกลงกัน  หากไม่สามารถตกลงกันได้  ให้บุคคลทุกคน  
มีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันตามสัดส่วนที่เท่ากัน   

ให้ผู้ให้ทุนระบุความเป็นเจ้าของผลงานแต่ผู้เดียวหรือความเป็นเจ้าของร่วมตามสัดส่วนที่ตกลง
กันหรือตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งในค ารับรองความเป็นเจ้าของผลงานด้วย 

ในการแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานกรณีมีผู้รับทุนหลายรายหรือนักวิจัยหลายคน   
ให้แนบสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ประสงค์จะขอ  
เป็นเจ้าของผลงานกับผู้รับทุนหรือนักวิจัยอื่นไปพร้อมกับค าขอด้วย   

ข้อ  ๑๙ แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยยื่นไว้
ตามหมวดนี้  ให้ผู้ให้ทุนรักษาไว้เป็นความลับ  โดยถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์   
ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เว้นแต่เจ้าของ
ผลงานนั้นจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย   

หมวด  ๓ 
การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ข้อ  ๒๐ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้ให้ทุนได้ให้ความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้ว  
ผู้ให้ทุนอาจยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการโอนผลงานดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ตามที่ผู้รับทุน 
หรือนักวิจัยร้องขอ  หากการโอนดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
หรือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์ส าคัญต่อประเทศ   
และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายในประเทศหรือก่อให้เกิด
กระบวนการผลิตขึ้นภายในประเทศ  แต่จะโอนให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่ได้  เว้นแต่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๒๙
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ข้อ  ๒๑ เจ้าของผลงานที่ประสงค์จะโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น  ให้ยื่น  
ค าขอต่อผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่ส านักงานก าหนด  พร้อมทั้งข้อมูลอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(๓) ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  (ถ้ามี) 
(๔) รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(๕) ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน 
(๖) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(๗) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(๘) แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  เว้นแต่ไม่สามารถ

ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ผู้ให้ทุนก าหนด 
ข้อ  ๒๒ ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาค าขอตามข้อ  ๒๑  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่

ได้รับค าขอ  หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าผู้ให้ทุนยินยอมให้เจ้าของผลงานโอนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้แก่ผู้รับโอน  เว้นแต่การโอนให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามข้อ  ๒๐  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอ 

ให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับโอนตั้งแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่
ครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๒๓ ผู้รับโอนมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ  และสัญญาที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ  ๒๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๒๐  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เจ้าของ
ผลงานอาจโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมอบหมายให้นิติบุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้บริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทนได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน 

(๑) สมาคม  มูลนิธิ   หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของผลงานและได้รับ 
ความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ให้ทุน  ให้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทนเจ้าของผลงาน 

(๒) สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  หรือการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  และจัดตั้ง  ควบรวม  หรือแยกกิจการ
โดยเจ้าของผลงานหรือมีเจ้าของผลงานเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก 

ให้น าความในข้อ  ๒๓  มาใช้บังคับกับสมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย   
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

ศาสตราจารยก์ิตติคุณสุทธิพร  จติตม์ิตรภาพ 
ประธานกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 
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แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
   

 
วันที่........................................................ 

 
เรียน.....................(ผู้ให้ทุน)...........................  
  
  ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ................
 ผู้รับทุน /  นักวิจัย ใน  โครงการ /  งานวิจัย เรื่อง...................................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................... 
สัญญาเลขที่....................................................................... ......................................................................  
ที่อยู่...................................................................................................................... .................................. 
โทรศัพท์.......................................................... อีเมล.............................................................................. .............. 
   
  มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ชื่อ/เรื่อง.......................................... 
...................................................................................................................................... ........................................ 
ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้เปิดเผยต่อผู้ให้ทุน....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม....................................................................................................  
วันที่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม........................................................................................... ...................... 
   
  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นค าขอดังนี้ 
   แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ 
   เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี).............................................................................................. . 
      ............................................................................................................................. ................ 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................. 
      (..........................................................................) 
        ผู้ยื่นค าขอ 
  



๒ 
 

 
 

ค ารับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
   

 
 

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า................................................................................................ ....................  
 ผู้รับทุน /  นักวิจัย  

ใน  โครงการ /  งานวิจัย เรื่อง........................................................................................  
....................................................................................... .....................................................................................  
 

เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ชื่อ/เรื่อง............................................................................................................................ .................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 

 
โดยมีเงื่อนไขการเป็นเจ้าของหรือการใช้ประโยชน์ ดังนี้ (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ............................................... 

..................................................................... .......................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................... 
 
 

      ให้ไว้ ณ วันที่.......................................... 
     ลงชื่อ.................................................................................  
     (........................................................................................)  
        ผู้ให้ทุน 

 


