
สรุปสาระส าคัญ
พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 

Thailand Research & Innovation Utilization Promotion Act 

TRIUP ACT



อนุญาตให้ผู้รบัทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากเงินสนับสนุนการวิจัย

ของภาครัฐ

2



การบังคับใช้พระราชบัญญัติ (มาตรา 3 วรรค 2)

เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามที่พรบ. ประกาศก าหนด

ผู้ให้ทุน

01

ผู้ประดิษฐ์ 
ผู้สร้างสรรค์ รวมถึง 
หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยร่วม

นักวิจัย

03

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
ที่เป็นคู่สัญญาในสญัญาให้ทุน

ผู้รับทุน
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สัญชาติไทย
คนต่างด้าว



ข้อยกเว้นกฎหมายทั้งฉบับ

✘ การวิจัยทางการทหาร
✘ การวิจัยทีเ่ป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งต่อประชาชนหรือ

สาธารณะ
✘ การจัดซื้อจัดการเพื่อการวจิัยและพัฒนา การจ้าง

ที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
✘ การให้ทนุแบบมีก าหนดเงื่อนไขการใชค้ืน 

(Recoverable Grant)
✘ การให้ทุนแบบกูย้ืมแบบมีก าหนดระยะเวลาใชค้ืน 

(Loans)
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ให้ความเป็นเจ้าของผลงาน การบริหารจัดการ การรายงานการใช้
ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นไปตามที่ก าหนดใน

สัญญาให้ทุน

5

ข้อยกเว้นกฎหมายทั้งฉบับ



ข้อยกเว้นเฉพาะในเรื่องสิทธคิวามเป็นเจ้าของ

✘ การร่วมให้ทนุ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา
ร่วมให้ทุน

✘ กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรฐัตามกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษาให้ทุนโดย ใช้เงินรายได้ของตนที่ไม่
ใช้เงินงบประมาณ ส าหรับการให้ทุน

✘ ทุน fundamental fund ที่จัดสรรผ่านมหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยให้ทุนต่อในฐานะผู้ให้ทนุ
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การให้ทุนท่ีอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ

ผู้ให้ทุน

เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายล าดับ
รองประกาศก าหนด

แหล่งทุน 

- งบประมาณแผ่นดิน

- กองทุนหรือทนุหมุนเวียน
สนับสนุนการวิจัยท่ีจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย

- กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม

- งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา

7

ลักษณะการให้ทุน

- ทุนให้เปล่า

- ทุนให้เปล่า
บางส่วน 
(matching fund)



สาระส าคัญที่ต้องก าหนดไว้ในสัญญาให้ทุน 

1.  ผลงานวิจัยและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเปน็ของผู้รับทุน เมื่อได้มี
การเปิดเผยผลงานวิจัย และแผนการใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้ทุน

2.  ผู้รับทุนมีหน้าที่ เปิดเผยผลงานวิจัย บริหารจัดการ น าไปใช้ประโยชน์ 
จัดสรรรายได้ รายงานข้อมูลไปยังผู้ให้ทุน ตามแผนที่เสนอไว้

3.  กรณีผลงานวิจัยตกไปเป็นของผู้ให้ทุน ผู้รับทุนต้องส่งมอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ IP และให้ความร่วมมือตามสมควร

4.  เมื่อผลงานวิจัยตกเปน็ของผู้รับทุนแลว้ ผู้ให้ทุนยังมีสิทธิใช้ในเชงิ
วิชาการ โดยความร่วมมือของผู้รับทุน
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การด าเนินการขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ท าสัญญาให้ทุน

มีข้อก าหนดเรื่องสิทธิใน IP ให้เป็น
ของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนได้เปิดเผย
ผลงานวิจัย และจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ไปยังผู้ให้ทุน

การเปิดเผยผลงานวิจัย 
- นักวิจัยเปิดเผยต่อผู้รับทุน

- ผู้รับทุนเปิดเผยต่อผู้ให้ทุน 

การขอความเป็นเจ้าของผลงาน

- โดยผู้รับทุน (ม.8 ว.1)

- โดยนักวิจัย (ม.8 ว.2)

บริหารจัดการผลงานวิจัย 

- ด าเนินการด้านการขอรับความคุ้มครอง IP

- การน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย/์ 
เชิงสาธารณะ ภายใน  2 ปี นับแต่เป็นเจ้าของ

- การจัดสรรผลประโชน์

- รายงานการใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้ทุน
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ข้อสังเกตเรื่องความเป็นเจ้าของ

ความเป็นเจ้าของกลับไปเป็นของผู้ให้ทุนเมื่อ

✘ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและขอความเป็นเจ้าของไปยังผู้ให้ทุน

✘ ผู้รับทุนได้สิทธิความเป็นเจ้าของแล้วแต่ไม่ด าเนินการบริหาร

จัดการ IP หรือท าไม่ถูกต้อง

✘ ผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามแผนกการใช้ประโยชน์ตามกรอบ

เวลา 2 ปี หรือระยะเวลาที่ขอขยายหรือแก้ไขแผน
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ข้อก าหนดการจัดสรรผลประโยชน์

จ านวนสัดส่วนระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัย

รายได้ที่น ามาจัดสรร หลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย

การจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ให้ทุน

รอบระยะเวลาการจัดสรรรายได้

หากผู้รับทุนยังไม่มีระเบียบหรือมีระเบียบแต่ยังไม่ครบถ้วนให้ออกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ภายใน 

180 วัน นับแต่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ หรือวันท่ีได้รับทุนเป็นคร้ังแรก

ให้น ารายได้หลังการจัดสรรให้นักวิจัยสมทบการวิจัยและนวัตกรรม



ผู้ให้ทุนอาจยินยอมให้ผู้รับทุนที่เป็นเจา้ของผลงานวิจัยโอนผลงานวิจัยให้แกบุ่คคล
หรือนิติบุคคลอื่นได้ โดยต้อง

1.  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลสญัชาตไิทย

2.  เป็นการใช้ภายในประเทศ

12

การโอนความเป็นเจ้าของผลงานวจิัย?



เป็นงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นงานวิจยัเพ่ือตอบสนองความต้องการเชงิพ้ืนที่ 
หรือเป็นการวิจยัที่มุ่งเป้าไปท่ีกลุม่งานวิจยัเพ่ือสังคมและท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 
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การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์



March-in-Right

ผู้ใด (บุคคลที่สาม) ประสงค์จะใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยฯ ให้ย่ืนขออนุญาตจากผู้ให้ทุน 
โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

- เอกสารที่แสดงว่าผู้ขอได้พยายามขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ แล้ว

- ค าชี้แจงเหตุผลในการก าหนดขอบเขตและระยะเวลาการขออนุญาต

- ค่าตอบแทนที่จะเสนอให้กับผู้ให้ทุนพิจารณา

- แผนการใช้ประโยชน์ หากได้รับอนุญาต
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MU INTELECTUAL PROPERTY POLICY



Institutional Policy 

MU IP’s Policy

▪ All University Staff
▪ Student
▪ Lab Visiting

Who the IP policy applied for
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ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561

งานที่สร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย

ลิขสิทธิ์

Owner – ผู้สร้างสรรค์ เว้นแต่

ก. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย          

ข. เกิดขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่ง หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมสั่งการของมหาวิทยาลัย

งานที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา

ลิขสิทธิ์ : วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ

Owner – นักศึกษา และ มหาวิทยาลัย โดยมีสัดส่วนตาม
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

* กรณีวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ ประกอบด้วย
ฐานข้อมูล การประดิษฐ์ กรรมวิธี บันทึกการทดลอง 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปขอรับความ

คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ให้ระงับการ

เผยแพร่ไว้ก่อน

ฟอร์ม บฑ 40: แจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่วิทยานิพนธ์ บน Website
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ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561

งานที่ประดิษฐ์โดยผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย

การประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาอื่น 

Owner – มหาวิทยาลัย

งานที่ประดิษฐ์โดยนักศึกษา

การประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น 

Owner –มหาวิทยาลัย 

* ต้องเป็นงานที่ได้ท าขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย และใช้ทรัพยากร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
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ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561

งานที่ประดิษฐ์โดยมีความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก 

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

Owner – เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

* โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม



กรณีมหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่ได้มีการ
เปิดเผยการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้ผู้สร้างผลงานดังกล่าวไปขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในนามของตนเองโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเอง

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561-

- ข้อ 17-

20
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การใช้และการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ตามข้อบังคบัฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561

การจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการน า
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม  
ไปใช้ประโยชน์

สถาบันฯ อาจหัก
ค่าใช้จ่ายก่อน

กระบวนการจัดสรร
ผลประโยชน์

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรผลประ

โยชน์

สัดส่วน
การจัดสรร
ผลประโยชน์
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ผู้สร้างผลงาน 

ร้อยละ 70

ร้อยละ 10

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10

ส่วนงาน

ต้นสังกัด 

ร้อยละ 10

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์

ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ. 2561

การจัดสรรกรณีผลงานอันมีลิขสิทธิ์

Incentive 
ผู้สร้างผลงาน 

ผู้ท่ีมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน
สถาบัน 
ร้อยละ 10
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ผู้สร้างผลงาน 

ร้อยละ 50

ร้อยละ 10

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 20

ส่วนงาน

ต้นสังกัด 

ร้อยละ 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์

ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ. 2561

การจัดสรรกรณีทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม 
ยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์

Incentive
ผู้สร้างผลงาน 

ผู้ท่ีมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน
สถาบัน 
ร้อยละ 10



ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไข MU IP’s Policy

เพิ่มเติม - ข้อบังคับ
นิยามของผู้สร้างผลงานที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม – ประกาศการจัดสรรผลประโยชน์
การก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดสรรผลประโยชน์

เพิ่มเติม - ประกาศการจัดสรรผลประโยชน์
สิทธิของผู้สร้างผลงานท่ีพ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ในการรับการจัดสรรรายได้

ขั้นตอน
กระบวนการรับการเปิดเผยการประดิษฐ์ และการขออนุญาตเป็นเจ้าของไปยังหน่วยงาน
ให้ทุน การรายงานการใช้ประโยชน์ตามเวลาที่ก าหนด การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของคืน
ไปยังผู้ให้ทุนกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ตามที่ก าหนด

ฐานข้อมูล
การบันทึก าหนดเวลาในการใช้ประโยชน์หลังจากที่ได้มีการอนุญาต
ให้มีสิทธิความเป็นเจ้าของแล้ว



ขอบคุณค่ะ

Any questions?
You can find me at ploypann.chi@mahidol.edu
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