หลักเกณฑสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง การจัดสรรผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ. 2550
*************************************************
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง “หลักเกณฑสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การจัดสรร
ผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2548” ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุน
การวิจัย จึงมีมติในการประชุมครั้งที่2/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ใหปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรผล
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 หลักเกณฑนี้เรียกวา “หลักเกณฑสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การจัดสรรผล
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2550”
ขอ 2 หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2550.เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “หลักเกณฑสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การจัดสรรผลประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2548” และใหใชหลักเกณฑนี้แทน
ขอ 4 ในหลักเกณฑนี้
“ผูใหทุน” หมายถึง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
“ผูรวมทุน” หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีความสนใจและรวมลง
ทุนทรัพยากรวิจัยในโครงการวิจัยไมนอยกวารอยละ 20 ไมวาจะอยูในรูปของเงินสนับสนุน หรือในรูปที่ มิใช
เงิน แตสามารถประเมินมูลคาเปนเงินได
“ผูวิจัย” หมายถึง นักวิจัยที่มีชื่อปรากฏอยูในเอกสารแนบทายสัญญาของโครงการ
“หัวหนาโครงการ” หมายถึง นักวิจัยที่ทําหนาที่เปนคูสัญญาในฐานะหัวหนาโครง
การ
“ผูรับทุน” หมายถึง หนวยงาน องคกร หรือนิติบุคคล ซึ่งเปนตนสังกัดของหัวหนา
โครงการ

“คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง คณะกรรมการทรัพยสิน
ทางป ญ ญาที่ ค ณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย แต ง ตั้ ง ตามข อ บั ง คั บ สํานั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัยวาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2550
“ผลงานทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง ผลงานตามขอบังคับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยวาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2550 ขอ 5
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายถึง คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
“มูลคาโครงการเริ่มตน” หมายถึง คาใชจายเพื่อดําเนินโครงการวิจัยในดานตางๆ
ทั้งหมด โดยไมรวมคาบํารุงสถาบัน
“โครงการวิจัย” หมายถึง โครงการที่ผูใหทุนสนับสนุนใหผูรับทุนและผูวิจัยไป
ดําเนินงานตามสัญญา ทั้งนี้ อาจมีการรวมทุนจากผูรวมทุนบางสวนได
“คาชดเชย” หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรวมทุนตองจายใหผูใหทุนเพื่อขอถือครอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตเพียงฝายเดียว
“การโฆษณา” หมายถึง การทําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือลักษณะ
อยางใด ที่ทําขึ้นโดยความยินยอมของผูใหทุน และไมวาจะนําออกจําหนายหรือไม โดยสําเนาจําลองนั้น
มีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น
ขอ 5 ใหผูอํานวยการรักษาการใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้ และใหมีอํานาจออกคําสั่ง ประกาศและ
วิธีการ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นในการดําเนินการตามหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการทรัพยสินทาง
ปญญาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด หากมีกรณีโตแยงเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการ
นโยบายเปนผูชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายใหถือเปนที่สุด

หมวด 2
สิทธิในการใช การถือครอง การบริหาร และสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
ขอ 6. ในกรณีที่ผูรับทุนไดรับการสนับสนุนจากผูใหทุนเพียงฝายเดียวโดยไมมีการรวมสนับสนุน
จากผูรวมทุน การถือครองทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิรวมกันระหวางผูใหทุนและผูรับทุน
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การบริหารจัดการผลงานทรัพยสินทางปญญาที่เกิดโดยตรงจากผลงานวิจัยในโครงการวิจัย
และ/หรือ ผลงานทรัพยสินทางปญญาที่เกิดโดยออม (by product) จากผลงานวิจัยในโครงการวิจัย ใหเปน
สิทธิและความรับผิดชอบของผูใหทุน นอกจากจะมีการตกลงเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ผูใหทุนสามารถพิจารณา
มอบหมายใหผูรับทุน หัวหนาโครงการ เปนผูบริหารจัดการ หรืออาจพิจารณาจัดจางบริษัทหรือหนวยงาน
ภาครัฐอื่นมาเปนผูบริหารจัดการผลงานทรัพยสินทางปญญาดังกลาวได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชนแกสวน
รวม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนสําคัญ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลงานทรัพยสินทางปญญาในรูปรายไดเปนตัวเงิน ใหจัดสรร
เปนสองสวน โดยรอยละ 50 เปนของผูใหทุน และอีกรอยละ 50 เปนของผูรับทุนรวมกับผูวิจัย นอกจากจะมี
การตกลงเปนอยางอื่น
ขอ 7 ในกรณีที่มีผูรวมทุนใหการสนับสนุนรวมกับผูใหทุน โดยผูรวมทุนตองลงทุนไมนอยกวารอยละ
20 ของมูลคาโครงการ ในรูปเงินสดหรือเทียบเทา สิทธิในการถือครอง บริหาร และสิทธิประโยชนจาทรัพยสิน
ทางปญญาแบงไดเปน 2 กรณี ดังนี้
7.1 หากผูรวมทุนแสดงความจํานงวา เมื่อจบโครงการแลวผูรวมทุนไมขอถือครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาแตเพียงฝายเดียว สิทธิในการถือครองทรัพยสินทางปญญาเปนของผูใหทุน ผูรับทุน และ
ผูรวมทุน
ผู ร ว มทุ น มี สิ ท ธิ เ ฉพาะตนในฐานะนิ ติ บุ ค คลคู สั ญ ญาในการใช ผ ลงานทรั พ ย สิ น ทาง
ปญญานั้นโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ไมสามารถโอน จําหนาย หรือมอบใหผูอื่นหรือนิติบุคคลอื่นไปดําเนินการ
สิทธิในการบริหารทรัพยสินทางปญญาเปนของผูใหทุน ทั้งนี้ ผูใหทุนอาจมอบใหผูรับทุน
เปนผูบริหารทรัพยสินทางปญญาได หากผูใหทุนเห็นวาผูรับทุนมีความพรอม
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากทรัพยสินทางปญญาในรูปรายไดเปนตัวเงิน ใหจัดสรรใหแกผู
รับทุนรวมกับผูวิจัยรอยละ 50 และอีกรอยละ 50 ใหแบงตามสัดสวนการรวมทุนตามมูลคาโครงการระหวางผู
ใหทุนและผูรวมทุน นอกจากจะมีการตกลงเปนอยางอื่น
7.2 หากผูรวมทุนแสดงความจํานงวา ตองการถือครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นแต
เพียงฝายเดียว และผูใหทุนเห็นวาการถือครองสิทธิแตเพียงผูเดียวนั้นไมมีผลเสียตอประโยชนสวนรวม สิทธิ
ในการบริหารทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญาเปนของผูรวมทุนแต
เพียงฝายเดียว นอกจากจะมีการตกลงเปนอยางอื่น
การถือครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตเพียงผูเดียวนี้ใหจายคาชดเชยตามขอ 9
ขอ 8 เฉพาะแตผลประโยชนอันเกิดจากผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากผูใหทุนเปนผูใหการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อโฆษณาหรือเผยแพรผลงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยผูใหทุนเปนผูดําเนินการเอง หากมี
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ผลประโยชนเกิดขึ้นในรูปรายไดเปนตัวเงิน ใหหักคาใชจายในการดําเนินการของผูใหทุนออกกอน แลวจัด
สรรใหผูวิจัยแลวแตกรณี เปนจํานวนรอยละ 75 เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น
กรณีที่ผูใหทุนเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อโฆษณาหรือเผยแพรผลงานอันมีลิขสิทธิ์
โดยยินยอมใหผูวิจัยเปนผูดําเนินการเอง หากมีผลประโยชนเกิดขึ้นในรูปรายไดเปนตัวเงิน สัดสวนการแบงผล
ประโยชนใหเปนไปตามที่ตกลงกันระหวางผูใหทุน และผูวิจัย ทั้งนี้ ใหหักคาใชจายในการดําเนินการออก
กอน
หมวด 3
การจายคาชดเชย
ขอ 9 ในกรณีที่ผูรวมทุนมีความประสงคจะขอถือครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตเพียงฝายเดียว
ตามขอ 7.2 ผูรวมทุนตองดําเนินการเจรจากับผูใหทุนใหเสร็จสิ้นกอนเริ่มโครงการ ทั้งนี้ หากไดตกลงขอถือ
ครองสิทธิแตเพียงฝายเดียวแลว ภายหลังจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนการไมถือครองสิทธิแตเพียงฝายเดียว
ตามขอ 7.1 ได
หากเมื่อสิ้นสุดโครงการแลวไมดําเนินการจายคาชดเชยตามขอ 9 และ 10 ใหถือวาผูรวมทุน
สละสิทธิในการถือครองทรัพยสินทางปญญานั้นทั้งหมด ดังนั้น สิทธิในการถือครองทรัพยสินทางปญญา
ใหตกเปนของผูใหทุนและผูรับทุน โดยสิทธิในการบริหารทรัพยสินทางปญญาเปนของผูใหทุนหรือผูรับทุน
ตามแตจะตกลงกัน ในกรณีนี้ ผูใหทุนมีสิทธิเปดเผยผลการวิจัยใหแกผูอื่นหรือดําเนินการหาประโยชนจาก
การเปดเผยผลงานวิจัยได ทั้งนี้ สิทธิในผลประโยชนที่เกิดขึ้นเปนของผูใหทุน ผูรับทุน และผูวิจัยเทานั้น
ขอ 10 ในกรณีที่ผูรวมทุนไมมีความประสงคจะขอถือครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตเพียง
ฝายเดียวตามขอ 7.1 ผูรวมทุนตองดําเนินการเจรจาและแสดงความจํานงกับผูใหทุนใหเสร็จสิ้นกอนเริ่มโครง
การ
ทั้งนี้ หากไดตกลงไมขอถือครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตเพียงฝายเดียว แลวตอมา
ภายหลังขอเปลี่ยนแปลงโดยขอถือครองสิทธิแตเพียงฝายเดียว ผูรวมทุนจะตองจายคาชดเชยใหแกผูใหทุน
ตามเกณฑในขอ 11 และ 12
ขอ 11 การพิจารณาเพื่อกําหนดคาชดเชย ใหดําเนินการรวมกันระหวางผูใหทุน ผูรวมทุน และผูรับทุน
แลวสรุปเปนลายลักษณอักษร โดยใหคํานึงถึงคุณภาพของผลงานทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นประกอบกับสัด
สวนการลงทุนเริ่มตนของผูรวมทุน โดยใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข 1 ทายหลักเกณฑนี้
การประเมินคุณภาพของผลงานทรัพยสินทางปญญา ใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข 2 ทาย
หลักเกณฑนี้
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ขอ 12 ผูรวมทุนที่ประสงคจะถือครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตเพียงฝายเดียวตามขอ 7.2
และขอ 10 วรรค 2 ตองจายคาชดเชยตามขอ 11 ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันหลังจากไดขอตกลงรวมกันเปน
ลายลักษณอักษร หากไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูรวมรับทุนไมประสงคขอถือ
ครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ขอ 13
คาชดเชยที่ผูรวมทุนจายใหแกผูใหทุน ใหแบงสรรไปยังผูรับทุนและนักวิจัยตามเกณฑ
ที่ระบุในบัญชีหมายเลข 3 ทายหลักเกณฑนี้ภายในระยะเวลา 90 วัน
หมวดอื่น ๆ
ขอ 14 การจัดการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สิ่งกอสราง ตนแบบ และครุภัณฑ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานของโครงการและไมไดเปนทรัพยสินทางปญญาโดยตรง ใหอยูในดุลพินิจของสํานักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2550

ลงนาม ………………………………………………
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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